ATA DE NÚMERO 62 deste livro e a décima deste ano. DATA, HORA E
LOCAL: Realizou-se no dia dois (02) de outubro de 2019, às 14h00, na sala de
reuniões do Instituto de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (IDEAS),
cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo, a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), instituído
pela lei municipal número 3.799 de 14de junho 2013. Compareceram os (as)
Conselheiros (as): Mario Alberto Masedo Moretto, Aline Erika Hori, Alison
Cesar Sudario de Freitas,Cristiano Elias Ferreira, Claudio Roberto Pupo
Lins dos Santos, Paulo Henrique da Silva Queiroz, Gilson Eduardo Kurtz,
Thiago Conforti, Beatriz de Mello Beisiegel, Alcides Sonvesso, Rodrigo
Brandini Bloes e Araldo de Oliveira Santos. DEMAIS PRESENÇAS:
Reinaldo José Daniel Junior (Secretario de Agropecuária, Obras e Meio
Ambiente), Luís Claudio Teodoro (Suplente), Jorge Silva (ANCAT).
Constavam na ordem do dia: 1. Aprovação da ata anterior (05/09/19); 2.
Eleição para presidente e secretário do COMDEMA. 3. Assuntos diversos.
QUORUM: Havendo conselheiros em número legal, conforme parágrafo 2° do
artigo 17 do Regimento Interno, o senhor presidente Mario Alberto Masedo
Moreto, declarou aberta a sessão em primeira chamada, às 14h05 a presente
sessão do exercício setembro 2019 à setembro 2021, dando boas vindas a
todos. Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: A leitura da ata da
reunião ordinária do dia 05/09/2019, foi lida e aprovada pelos conselheiros
presentes sem observações. Em seguida passou ao 2º ponto da ordem do dia:
Eleição para presidente e secretário do COMDEMA. De acordo com o artigo 6º
e 26 do regimento interno e o decreto municipal nº 109/2019 que dispôs sobre
a recondução dos membros do COMDEMA, o presidente declarou aberta a
eleição para presidente e secretário executivo do COMDEMA. O atual
presidente Mário deixou em aberto para que os conselheiros se manifestassem
pelo interesse de concorrer a presidência e a secretaria executiva do
COMDEMA. Sem manifestação de nenhum conselheiro, o secretário Reinaldo
José Daniel Junior sugeriu a recondução dos atuais representantes e todos os
presentes aprovaram a sugestão. Desta forma, o secretário Reinaldo deu
posse ao conselheiro Mario Alberto Masedo Moretto da OAB como presidente
e à conselheira Aline Erika Hori da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio
Ambiente como secretária executiva. Em seguida passou ao 3º ponto da ordem

do dia:Assuntos diversos. O representante da ACAMAR, Cristiano Elias
Ferreira informou que a cooperativa foi contemplada como um dos 4
empreendimentos no estado de São Paulo e receberá recursos da Associação
Nacional

dos

Catadores

(ANCAT)para

projetos

de

infraestrutura.

O

representante da Associação, Jorge Silva fez uso da palavra e enalteceu a
importância da parceria com o setor público para o sucesso do projeto. Em
seguida, o senhor Jorge fez a entrega do Anuário da Reciclagem 2017 – 2018
para o presidente do COMDEMA. Com o uso da palavra, o conselheiro Rodrigo
convidou todos a participarem do 1° Fórum do Plano Diretor Participativo que
ocorreria no dia 26 de outubro de 2019, a partir das 09:00 na Câmara
Municipal. Com o uso da palavra, o conselheiro Cláudio Lins solicitou que fosse
disponibilizado o Plano municipal de controle de erosão rural e que todos
pudessem acessar, pois trata-se de um ótimo material em sua opinião. O
conselheiro também falou sobre a adequação da lagoa do parque das águas,
sugerindo algumas ações relacionadas a drenagem. A sessão foi encerrada as
16h00.

