1

ATA DE NÚMERO 52 deste livro e a décima segunda deste ano. DATA, HORA E

2

LOCAL: Realizou-se no dia cinco (05) de dezembro de 2018, às 14h00, na sala de

3

reuniões do Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDEAS, cidade de Capão

4

Bonito, Estado de São Paulo, a reunião ordinária do Conselho Municipal de

5

Conservação e Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, instituído pela Lei Municipal

6

nº 3.799 de 14 de junho de 2013. Compareceram os (as) Conselheiros (as): Gilson

7

Eduardo Kurtz, Aline Erika Hori (Secretária), Alison Cesar S. Freitas, Alcides

8

Sonvesso, Claudio Lins Pupo, Isabella Baroni.DEMAIS PRESENÇAS:Adalberto

9

de Almeida Mendes (funcionário municipal), Priscila Scabbia Oliveira (COLI) e

10

Wainer Orlandin (COLI). Constavam na Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata anterior

11

(14/11/18);Apresentação do Projeto de Arborização urbana da Gleba Ipê com a

12

empresa Granova Prata; 2. Apresentação do Projeto de Arborização urbana da

13

Gleba Ipê com a empresa Granova Prata; 3.Relatório da Comissão Técnica sobre a

14

alteração e regulamentação da Lei municipal nº 4488/2018 que “Dispõe sobre a

15

regularização do plantio e reflorestamento de árvores exóticas no município de

16

Capão Bonito”; 4. Assunto Diversos.AUSÊNCIA DO PRESIDENTE: Conforme artigo

17

8°, parágrafo 2 do regimento interno, a sessão foi presidida pelo membro de maior

18

idade presente na plenária, o conselheiro Alcides Sonvesso. QUORUM: Havendo

19

conselheiros em número legal, conforme parágrafo 3° do artigo 17 do Regimento

20

Interno, o senhor presidente Alcides Sonvesso, declarou aberta a sessão em

21

segunda chamada, às 14:30, dando boas-vindas a todos. Em seguida passou ao 1º

22

ponto da ordem do dia: Foi feita a leitura da ata pela secretaria Aline Erika Hori da

23

reunião ordinária do dia 14/11/18 que foi aprovada sem alterações pelos presentes.

24

Em seguida passou ao 2º ponto da ordem do dia: os representantes da COLI DE

25

ALMEIDA CAMARGO IMÓVEIS SP E JÚNIOR, a senhora Priscila e o senhor

26

Wainer, fizeram a apresentação do projeto de arborização urbana do Loteamento

27

Recanto do Ipê, localizado na rua Mario F. dos Santos, no bairro Nova Capão

28

Bonito, em Capão Bonito Bonito – SP. Foi apresentada a Planta de Demarcação

29

Urbanística referente ao Loteamento Recanto do Ipê composto por sete lotes com

30

faixada de 6,0 metros de frente onde as mudas serão colocadas na divisa das

31

propriedades perfazendo um total de 04 mudas. Os Conselheiros passaram a

32

analisar a questão e fizeram questionamentos e os esclarecimentos foram prestados

33

pelos representantes do empreendimento. Assim, após a exposição dos fatos e

34

verificarem que o objetivo proposto é a integração entre obras arquitetônicas e o

35

verde proporcionado pelo plantio de espécies arbóreas adequadas à arborização

36

urbana foramatendidas, decidiram, dentro das prerrogativas deste Conselho, por

37

unanimidade, APROVAR o Projeto de Arborização do Loteamento Recanto do Ipê,

38

com uma resalva: a entrega de Responsabilidade Técnica do Empreendimento. Em

39

seguida passou ao 3º ponto da ordem do dia: A Diretora de Meio Ambiente, Aline

40

Erika Hori falou sobre o andamento da regulamentação da lei de reflorestamento de

41

árvores exóticas no município de Capão Bonito, que vem sendo realizada pela

42

Comissão Técnica do Conselho, composta pelos conselheiros: Gilson, Claudio,

43

Ezer e Aline, onde estarão se reunindo novamente para fazer as complementações

44

finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser discutido na ordem do dia, o

45

presidente Alcides Sonvesso agradeceu a presença de todos, declarando

46

encerrada a sessão.

