1

ATA DE NÚMERO 58deste livro e a sexta deste ano. DATA, HORA E LOCAL:

2

Realizou-se no dia cinco (05) de junho de 2019, às 14h00, na sala de reuniões

3

do Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDEAS), cidade de Capão Bonito,

4

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

5

Conservação e Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), instituído pela lei

6

municipal número 3.799 de 14de junho 2013. Compareceram os (as)

7

Conselheiros (as): Aline Erika Hori (secretaria), Alcides Sonvesso, Ezer Dias

8

de Oliveira Junior,Luiz Claúdio Teodoro (suplente), Cristiano Elias

9

Ferreira, Thiago Borges Conforti, Claudio Roberto Pupo Lins dos Santos,

10

Gilson Eduardo Kurtz Carvalho Lopes. DEMAIS PRESENÇAS: Aelson

11

Resende dos Santos(conselheiro suplente),Adalberto de Almeida Mendes

12

(funcionário da Prefeitura Municipal) e a presença maciça doscooperados da

13

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (ACAMAR) de Capão

14

Bonito e Buri.Constavam na ordem do dia: 1. Aprovação da ata anterior

15

(08/05/19); 2. Video; 3. Apresentação da proposta para o aterro sanitário de

16

Capão Bonito;4. Palavra aberta para divulgação das ações de meio ambiente

17

dos representantes do COMDEMA e 5. Assuntos diversos. AUSÊNCIA DO

18

PRESIDENTE: Conforme artigo 8°, parágrafo 2 do regimento interno, a sessão

19

foi presidida pelo membro de maior idade presente na plenária, o conselheiro

20

Gilson Eduardo Kurtz Lopez. QUORUM: Havendo conselheiros em número

21

legal, conforme parágrafo3° do artigo 17 do Regimento Interno, o presidente

22

interino, conselheiro Gilson, declarou aberta a sessão em primeira chamada,

23

às 14h25, dando boas-vindas a todos. Em seguida passou ao 1º ponto da

24

ordem do dia: A leitura da ata da reunião ordinária do dia 10/04/2019, foi feita

25

pelo senhor Adalberto, que foi aprovada pelos conselheiros presentes.

26

Emseguida passou ao 2º ponto da ordem do dia: A diretora de meio Ambiente,

27

conselheira Aline, passou um vídeo de 5 (cinco)minutos sobre o dia mundial do

28

meio ambiente mostrando umapostura crítica e ativa em relação aos problemas

29

ambientais existentes no planeta, onde os seres humanos são os grandes

30

responsáveis por mudanças graves no meio ambiente, como a poluição e a

31

perda de biodiversidade, e cabe a nós criarmedidas que impeçam que nossos

32

impactos atinjam de modo irreversível a Terra.Em seguida passou ao 3º ponto

33

da ordem do dia: A diretora de meio ambiente, conselheira Aline, fez a

34

apresentação da proposta para o Aterro Sanitário de Capão Bonito. Falou que

35

a licença de operação (LO) venceu no final de dezembro do ano de2018, e a

36

prefeitura aguarda o pedido de renovação, que foi obedecido o prazo correto e

37

por esse motivo a LO fica automaticamente prorrogado até a manifestação

38

definitiva do órgão ambiental licenciador.Disse ainda que a Companhia

39

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) está aguardando parecer da

40

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Disse aindaque existe a lei federal nº

41

12.725/2012, que fala sobre a área de segurança aeroportuária (ASA), onde a

42

ocupação se dá uma distância de 20 km (vinte quilômetros) de raio da pista do

43

aeródromo, para a segurança dos aviões sendo vetadas atividades de aterro

44

sanitário, que têm alto potencial para atração de fauna, como urubus, cujos,

45

uso e ocupação estão sujeitos a restrições especiais. Disse ainda, que a vida

46

útil do aterro sanitário atingiu a metade do tempo estimado de funcionamento e

47

com o esgotamento da sua capacidade, adificuldade de um novo local de

48

instalação e a necessidade da redução de gastos, opoder público esta

49

buscandopor soluções para o futuro do lixo municipalatravés de novas

50

tecnologiasde destinação do lixo onde pretende abrir concessão para o

51

empreendimento que contenha: a melhor proposta e menor valor, melhor

52

aproveitamento, plano de ação que contemple a coleta seletiva, a logística

53

reversa e atividade licenciável, explicitando claramente os riscos e ações

54

mitigadoras. Fazendo uso da palavra o conselheiro Cristiano, disse que a

55

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (ACAMAR) é contra

56

qualquer forma de queima de resíduos ou sua destinação que não seja

57

conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que prevê a coleta

58

seletiva e reciclagem como fundamental para preservação ambiental e

59

responsabilidade social. Disse ainda que o processo de incineração libera

60

gases como as dioxinas e os furanos, com alto teor poluidor, talvez a pirólise

61

do lixo pudesse ser uma alternativa aos aterros sanitários por ser mais

62

eficientes e ecologicamente corretos para o tratamento do lixo. Voltando a fazer

63

uso da palavra, a diretora de meio ambiente, conselheira Aline, disse que

64

incineração é apenas uma das técnicas de reaproveitamento, existem outras

65

com maior responsabilidade ambiental. Fazendo uso da palavra o conselheiro

66

Ezer disse que o processo de incineração de resíduos é regulamentado pela

67

resolução nº 316/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),

68

que também determina os limites de emissão. Voltando a fazer uso da palavra,

69

o conselheiro Cristiano disse que a prefeitura paga 115 mil reais/mês para

70

enterrar o lixo e 6 mil reais/mêspara aprestação dos serviços pela cooperativa,

71

o que mostra que a ACAMAR é insignificante para a sociedade.O presidente

72

interino, conselheiro Gilson, disse que a ACAMAR não deveria posicionar

73

contra a queima do lixo, mas associar os efeitosnegativos para o meio

74

ambiente, principalmente nesta região que contempla vários Parques

75

Estaduais. Em seguida aconteceu uma calorosa discussão entre o presidente

76

interino, conselheiro Gilson e o conselheiro Cristiano e alguns cooperados

77

onde se manifestaram contra a sua argumentação. Fazendo uso da palavra o

78

conselheiro Claudio Lins fez a seguinte observação perante a manifestação,

79

que não se admite balburdia e que entendem por razões culturais

80

compreensíveis eles não entendiam o conteúdo do assunto abordado e que

81

não se admite também que os mesmos pronunciassem a falta de compaixão

82

para com a ACAMAR, espera no futuro isso não venha a se repetir, visto que o

83

mesmo conselheiro junto a uma empresa particular esta pleiteando e

84

conseguindo um projeto de instalação hidráulica de forma gratuita para a

85

Cooperativa ACAMAR, cujo ato, embora triste, não abala a conduta do

86

conselheiro para com o projeto. Após o embate, os conselheiros manifestaram

87

dizendo que a incineração total do lixo não é a mais adequada para solucionar

88

os problemas do lixo no meio ambiente, devido a liberação de gases e

89

substâncias tóxicas que podem causar poluição atmosférica e gerar danos

90

ambientais. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Thiago falou que o

91

COMDEMA deveria trazer alguém da CETESB para falar sobre os riscos

92

provocados pela queima do lixo. A diretora de meio ambiente, conselheira

93

Aline disse que no site da CETESB tem todas as atividades que é licenciavel

94

hoje. Voltando a fazer uso da palavra, o conselheiro Cristiano disse que a

95

missão da Acamar, hoje, foi provocar a discussão dentro do Conselho sobre o

96

posicionamento “contra”, da ACAMAR em relação à Incineração do lixo e por

97

fim agradeceu os conselheiros pelo apoio e em seguida sedeslocaram a

98

Câmara Municipal de Capão Bonito, para participar da audiência pública

99

organizada pela comissão de justiça e redação da câmara municipal de Capão

100

Bonito para discussão do projeto de lei, que dispõe da obrigatoriedade da

101

separação do lixo reciclável, tendo como objetivo a separação correta do lixo.

102

Em seguida passou ao 4º ponto do dia: A diretora de meio ambiente,

103

conselheira Aline, deixou aberta a palavra para a divulgação das ações de

104

meio ambiente dos representantes do COMDEMA. Fazendo uso da palavra,

105

adiretora de meio ambiente, conselheira Aline, disse que nesta semana a

106

ACAMAR esta recebendo alunos da rede municipal de ensino para

107

conheceram as instalações e os trabalhos realizados pela na sede da

108

cooperativa, também no Aterro Sanitário de Capão Bonito foi aberto para

109

visitas de grupos escolares e outros mediante agendamento prévio para

110

conhecer aonde nosso lixo de cada dia vai para aumentar a conscientização de

111

que cada um pode contribuir mais pelo meio ambiente, principalmente fazendo

112

a separação e entregando os recicláveis para a ACAMAR. O conselheiro

113

Thiago também falou que os Parques estão recebendo alunos das escolas

114

municipais. Em seguida passou a 5º pauta do dia: Assuntos Diversos: O diretor

115

da Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Capão Bonito, o conselheiro Ezer,

116

falou que abriu o período de inscrições para os cursos rápidos gratuitos de

117

qualificação profissional de Assistente Administrativo com Excel Aplicado,

118

Horticultor Orgânico e Auxiliar de Atividades de Laboratório Químico do

119

programa do Governo do Estado, Novotec Expresso. O cadastro é gratuito e

120

deve ser feito pela internet e tem o objetivo de oferecer novas oportunidades de

121

profissionalização para jovens. O público-alvo são alunos de Ensino Médio da

122

Secretaria Estadual da Educação. Em seguida fez uso da palavra o chefe da

123

unidade de Conservação do Parque Estadual Intervales (PEI) e Nascentes do

124

Paranapanema (PENAP), o conselheiro Thiago, que juntamente com o chefe

125

do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), o conselheiro suplente Pietro de

126

Oliveira Scarascia, pretendem fazer uma apresentação desses parques na

127

próxima reunião ordinária a fim dar informações sobre infraestrutura, atrativos e

128

atividades no local. A diretora de meio ambiente, conselheira Aline disse que a

129

Prefeitura estará realizando oficinas para os conselheiros municipais para tratar

130

sobre o Plano Diretor (PD) do município. ENCERRAMENTO: Nada mais

131

havendo para ser discutido na ordem do dia, o presidente interino, o

132

conselheiro Gilson Eduardo Kurtz Carvalho Lopes agradeceu a presença de

133

todos, declarando encerrada a sessão.

