
ATA DE NÚMERO 55 deste livro e a segunda deste ano. DATA, HORA E LOCAL: 1 

Realizou-se no dia treze (13) de março de 2019, às 14h00, na sala de reuniões do 2 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDEAS, cidade de Capão Bonito, Estado 3 

de São Paulo, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Conservação e Defesa 4 

do Meio Ambiente – COMDEMA, instituído pela Lei Municipal nº 3.799 de 14 de 5 

junho de 2013. Compareceram os (as) Conselheiros (as): Mario Alberto Masedo 6 

Moretto (Presidente), Aline Erika Hori (Secretária), Ezer Dias de Oliveira Junior, 7 

Claudio Pupo Lins, Cristiano Elias Ferreira, Isabella Baronie Araldo Oliveira 8 

Santos. DEMAIS PRESENÇAS: Aelson Resende dos Santos - Acamar, Pedro 9 

Amâncio Mendes Filho, Adalberto de Almeida Mendes – Prefeitura Municipal e 10 

Felipe Cristiano Mendes – Sindicato Patronal. Constavam na Ordem do Dia: 1. 11 

Aprovação da ata anterior (06/02/19); 2. Entrega de Moção de Reconhecimento; 3. 12 

Apresentação sobre o Plano de Mata Atlântica Municipal e discussão; 4. 13 

Apresentação parcial da Resolução sobre obrigatoriedade da separação de resíduos 14 

e discussão; 5. Assuntos Diversos. QUORUM: Havendo conselheiros em número 15 

legal, conforme parágrafo 3° do artigo 17 do Regimento Interno, o senhor presidente 16 

Mario Alberto Masedo Moretto, declarou aberta a sessão, dando boas-vindas a 17 

todos.Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: Foi feita a leitura da ata pela 18 

secretária Aline Erika Hori da reunião ordinária do dia 06/02/19 que foi aprovada 19 

sem alterações pelos presentes. Em seguida passou ao 2º ponto da ordem do dia: O 20 

presidente do conselho realizou a entrega da Moção Honrosa de Reconhecimento 21 

ao senhor Pedro Amâncio Mendes Filho pelo relevante trabalho realizado no 22 

conselho ao longo dos anos referente as ações ambientais desenvolvidas no 23 

município de Capão Bonito.O senhor Pedro Amâncio, muito emocionado, externou 24 

sua gratidão dereconhecimento e após foi convidado para registrar com uma foto 25 

esse momento. 3º ponto da ordem do dia. Em seguida o conselheiro Claudio Lins 26 

fez apresentação do Plano da Mata Atlântica, ainda encontra-se na fase inicial do 27 

diagnóstico da situação atual, mas os conselheiros puderam tomar ciência do 28 

levantamento inicial.Em seguida passou ao 4º ponto da ordem do dia.A conselheira 29 

Aline e o conselheiro Cristianopuderam realizar a apresentação da resolução sobre 30 

a obrigatoriedade da separação de resíduos que foi discutido na última reunião da 31 

Comissão Técnica do Comdema – CT realizada em 01/03/19 (estiveram presentes 32 

nesta reunião os conselheiros Cristiano Elias Ferreira, Aline Erika Hori e Isabella 33 

Baroni e pela Prefeitura os funcionários Jarde Antônio Ramos Junior e Adalberto 34 

de Almeida Mendes). Os conselheiros solicitaram a revisão do artigo que fala sobre 35 

o valor a ser aplicado na penalidade ao responsável pela infração, que deverá ser 36 

cobrado com um valor único e menor. O presidente solicitou à CT, nova avaliação 37 

deste item e após, enviar poremail, para nova apreciação dos conselheiros. 5º ponto 38 



da ordem do dia. A conselheira Aline, informou que a prefeitura enviará um projeto 39 

para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) para implantação de 40 

galeria de águas pluviais na principal via de acesso ao núcleo do Bairro Apiaí Mirim. 41 

Informou também que participou no dia 12 de março de 2019 da Reunião da Câmara 42 

Técnica de Assuntos Institucionais em Pirajú-SP, onde foram avaliadas as fichas de 43 

inscrição da Sociedade Civil que querem fazer parte da plenária do Comitê no biênio 44 

2019-2020 e que foi discutido também sobre a preocupante redução do volume útil 45 

da Usina Hidrelétrica de Jurumirim no rio Paranapanema. ENCERRAMENTO: Nada 46 

mais havendo para ser discutido na ordem do dia, o presidente Mario Alberto 47 

Masedo Moretto agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão.  48 

 


