1

ATA DE NÚMERO 57 deste livro e a quinta deste ano. DATA, HORA E

2

LOCAL: Realizou-se no dia oito (08) de maio de 2019, às 14h00, na sala de

3

reuniões do Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDEAS, cidade de

4

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

5

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

6

Municipal nº 3.799 de 14 de junho de 2013. Compareceram os (as)

7

Conselheiros (as): Mario Alberto Masedo Moretto (Presidente), Silmara

8

Motta Cardoso, Alcides Sonvesso, Ezer Dias de Oliveira Junior, Felipe

9

Cristiano Mendes, Cristiano Elias Ferreira, Vera Lúcia Nishijima Paes de

10

Barros e Thiago Borges Conforto. DEMAIS PRESENÇAS: Adalberto de

11

Almeida Mendes e Taynara Aparecida Bernardo, funcionário e estagiária da

12

Prefeitura Municipal. Constavam na Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata

13

anterior (10/04/19); 2. Definições da Resolução sobre a obrigatoriedade da

14

separação de resíduos e discussão; 3. Parecer do COMDEMA referente ao

15

processo 2745/1/2019, referente à avaliação de árvores da Escola Samuel

16

Messias de Freitas, Nova Capão Bonito. 4. Assuntos Diversos. QUORUM:

17

Havendo conselheiros em número legal na primeira chamada, conforme

18

parágrafo 3° do artigo 17 do Regimento Interno, o senhor presidente Mario

19

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

20

todos. Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: A leitura da ata da

21

reunião ordinária do dia 10/04/19 foi feita pelo senhor Adalberto, que foi

22

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

23

presidente do conselho Mario, falou que a Câmara Municipal propôs um

24

Projeto de Lei sobre a obrigatoriedade da separação de resíduos, e que nesse

25

momento a nossa resolução proposta e trabalhada até aqui pelos conselheiros,

26

ficará sem efeito, caso seja aprovada pelos vereadores tal projeto. Fazendo

27

uso da palavra o conselheiro Ezer, disse que campanhas de conscientização

28

para a população sobre a correta destinação dos resíduos, deverá ser liderado

29

pela prefeitura municipal, tendo em vista que este é considerado uma das

30

maiores dificuldades. Fazendo uso da palavra o conselheiro Cristiano, disse

31

que existem diversos pontos de coleta clandestinos na cidade, sendo essencial

32

a fiscalização municipal de todos esses pontos, para que possa obter maior

33

controle dos catadores que fazem essa coleta. Em consenso os conselheiros

34

decidiram convidar, para a próxima reunião ordinária, a Comissão de Meio

35

Ambiente da Câmara Municipal de Capão Bonito para discutir em conjunto o

36

projeto de lei sobre a obrigatoriedade da separação de resíduos. 3º ponto da

37

ordem do dia: Referente ao processo de número 2745/1/2019, que trata do

38

corte e poda de arvores na Escola Municipal Professor Samuel Messias de

39

Freitas, foi passado aos conselheiros à necessidade do corte de duas

40

espécies, localizadas dentro da unidade escolar, sendo um (1) Guapuruvu e

41

uma (1) Yucca gigantea, ambas apresentam risco a integridade física dos

42

alunos, funcionários e vizinhança. O conselho decide parecer favorável ao

43

corte das espécies arbóreas. Em seguida passou ao 4º ponto da ordem do dia:

44

Fazendo uso da palavra, o conselheiro Alcides, abriu uma discussão sobre

45

uma matéria publicada no site da “UOL”, sobre a quantidade de municípios

46

brasileiros que tem água contaminada por agrotóxicos. O Conselheiro Alcides

47

esclareceu que a Sabesp faz coleta de água bruta e que todas as análises

48

apresentadas estavam dentro dos padrões exigidos pela legislação, conforme

49

cópias apresentadas aos conselheiros. Fazendo uso da palavra, o conselheiro

50

Cristiano, torna público, o agradecimento ao Prefeito Marco Antonio Citadini,

51

por solucionar problemas relacionados ao custeio onde a Cooperativa

52

precisava dobrar a produtividade para manter em pleno funcionamento.

53

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

54

senhor Mario Alberto Masedo Moretto agradeceu a presença de todos,

55

declarando encerrada a sessão.

