
ATA DE NÚMERO 60 deste livro e a oitava deste ano. DATA, HORA E 1 

LOCAL: Realizou-se no dia sete (07) de agosto de 2019, às 14h00, na sala de 2 

reuniões do Instituto de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (IDEAS), 3 

cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo, a reunião ordinária do Conselho 4 

Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), instituído 5 

pela lei municipal número 3.799 de 14de junho 2013. Compareceram os (as) 6 

Conselheiros (as): Mario Alberto Masedo Moreto (Presidente), Aline Erika 7 

Hori (secretaria), Ezer Dias de Oliveira Junior, Cristiano Elias Ferreira, 8 

Claudio Roberto Pupo Lins dos Santos, Gilson Eduardo Kurtz Carvalho 9 

Lopes e Paulo Henrique da Silva Queiroz. DEMAIS PRESENÇAS: Alex 10 

Galdino da Silva e Danilo Schute (Trado Construtora), Bruna de Cassia 11 

Ferreira, Luiz Claúdio Teodoro (suplente), Adalberto de Almeida Mendes 12 

(Prefeitura Municipal) e Edna Ferreira Rodrigues. Constavam na ordem do 13 

dia: 1. Aprovação da ata anterior (03/07/19); 2. Apresentação do decreto 14 

municipal nº 83/19, que dispõe sobre a implementação de práticas sustentáveis 15 

em prédios públicos e proposta de resolução; 3. Assuntos diversos. QUORUM: 16 

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

Regimento Interno, o senhor presidente Mario Alberto Masedo Moreto, 18 

declarou aberta a sessão em segunda chamada, às 14h30min, dando boas-19 

vindas a todos. Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: A leitura da 20 

ata da reunião ordinária do dia 03/07/2019, foi feita pela conselheira Aline, que 21 

foi aprovada pelos conselheiros presentes sem observações. Em seguida 22 

passou ao 2º ponto da ordem do dia: Fazendo uso da palavra a diretora de 23 

meio Ambiente e conselheira Aline, apresentou o decreto municipal nº 83/19 24 

que dispõe sobre implementação de práticas sustentáveis em prédios públicos, 25 

onde todos os prédios públicos deverão realizar a separação dos resíduos em 26 

2 partes: resíduo seco (recicláveis em geral) e resíduo úmido (lixo de banheiro 27 

e cozinha) e redução do consumo de energia elétrica e água em relação ao 28 

mesmo período do ano anterior e ao final do mês a Secretaria Municipal de 29 

Agropecuária, Obras e Meio Ambiente publicará o ranking dos prédios públicos 30 

com as pontuações obtidas e por fim destacou também que os prédios públicos 31 

que apresentarem além destas ações contidas neste decreto, receberá 32 

pontuação denominada como pro - atividade. Fazendo uso da palavra o 33 

presidente Mario sugeriu a criação de uma comissão, que foi aprovada e 34 



constituída por 02 conselheiros do poder público (Secretaria de Agropecuária, 35 

Obras e Meio Ambiente e Secretaria de Planejamento) e 02 conselheiros do 36 

poder civil (Ordem dos advogados do Brasil e Associação dos Catadores de 37 

Materiais Recicláveis – ACAMAR). A secretaria do COMDEMA definirá o dia 38 

para a reunião e publicará o convite extensivo aos demais conselheiros caso 39 

queiram participar. Em seguida passou ao 3º ponto da ordem do dia: Fazendo 40 

uso da palavra o conselheiro Claudio solicitou o registro de um voto de 41 

agradecimento ao Engenheiro e proprietário da TRADO Construtora, o senhor 42 

Alex Galdino da Silva, com apoio técnico de Danilo Scuhtt, que forneceram 43 

gratuitamente o projeto técnico hidráulico para que a ACAMAR pudesse dar 44 

entrada no alvará junto ao corpo de Bombeiros. Os conselheiros agradeceram 45 

a TRADO Construtora com uma salva de palmas. Fazendo uso da palavra o 46 

conselheiro e gestor da ACAMAR, Cristiano agradeceu o apoio fundamental 47 

desta articulação feita pelo conselheiro, engenheiro Claudio, com a TRADO 48 

Construtora esta parceria que veio agregar e somar com o meio ambiente de 49 

Capão Bonito. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Gilson, se manifestou 50 

preocupado com a continuidade dos programas que ex-empresa FIBRIA tinha 51 

com as entidades do município, uma vez que o Prefeito tem manifestado contra 52 

essas empresas e essa semana foi regulamentada a proibição do trânsito de 53 

caminhões, bi-trem, tri-trem na zona rural do Município e que no seu ponto de 54 

vista pode parecer que foi criado especificamente para atingir as 55 

reflorestadoras de eucaliptos. Fazendo uso da palavra o conselheiro Ezer, 56 

sugeriu que o conselho deveria recomendar ao Prefeito Municipal a ativação e 57 

atualização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Florestal – CONDEF. 58 

Havendo conformidade por parte dos conselheiros de que o CONDEF é órgão 59 

colegiado capacitado para consultar e deliberar sobre esse assunto, ficou 60 

acertado que a secretaria do COMDEMA irá elaborar um ofício ao Prefeito 61 

municipal recomendando a ativação do CONDEF. Fazendo uso da palavra a 62 

conselheira e diretora de Meio Ambiente, Aline, falou que estava presente na 63 

reunião, a senhora Edna Ferreira Rodrigues, que anteriormente ligou, 64 

solicitando uma palavra no conselho. Concedido a palavra, a senhora Edna 65 

reclamou que as casas deixadas pelas pessoas que ganharam casas no CDHU 66 

da Vila Maria, estão sendo ocupadas novamente, seja por abandono ou por 67 

venda. Disse ainda que está ocorrendo invasão até em áreas de preservação 68 



permanente – APP.  Ficou acertado que a secretaria do conselho irá 69 

encaminhar ofício à fiscalização municipal comunicando o ocorrido. 70 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser discutida na ordem do dia, a 71 

sessão foi encerrada as 15h30.  72 


