ATA DE NÚMERO 63 deste livro e a décima primeiradeste ano. DATA, HORA
E LOCAL: Realizou-se no dia catorze(14) de novembro 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,
Gilson Eduardo Kurts, Beatriz de Mello Beisiegel, Ezer Dias de Oliveira
Junior, Jairo Elieser da Silva, Rodrigo Brandini Bloes e Márcia Ponce
Moreno Wellendorf. DEMAIS PRESENÇA: Luís Claudio Teodoro (Suplente).
Constavam na ordem do dia: 1. Aprovação da ata anterior (02/10/19); 2.
Proposta de reuniões itinerantes para o primeiro semestre de 2020. 3.Assuntos
diversos. QUORUM: Havendo conselheiros em número legal, conforme
parágrafo 2° do artigo 17 do Regimento Interno, o senhor presidente Mario
Alberto Masedo Moretto, declarou aberta a sessão em primeira chamada, às
14h05, dando boas-vindas a todos. Em seguida passou ao 1º ponto da ordem
do dia: A leitura da ata da reunião ordinária do dia 02/10/2019, foi lida e
aprovada pelos conselheiros presentes sem observações. Emseguida passou
ao 2º ponto da ordem do dia:Proposta de reuniões itinerantes para o primeiro
semestre de 2020. A conselheira Aline propôs que no primeiro semestre de
2020 algumas reuniões fossem realizadas nos locais onde estão alocados
alguns conselheiros como uma oportunidade de mais visualização do trabalho
e realidade de cada segmento que faz parte do Conselho.O presidente Mário
ponderou sobre a proposta e concluiu que a mudança do local da reunião pode
ocasionar mais riscos de desencontros e comprometer a participação dos
membros. Além disso, o atual local fixo de reuniões tem boa localização e
estrutura para acolher as reuniões. Por fim sugeriu que caso tenha-se o
interesse de fazer reuniões em outros locais, a definição deveria ocorrer no
mês anterior e ter uma boa divulgação. Todos concordaram com o senhor
presidente e o assunto foi encerrado. Em seguida passou ao 3º ponto da
ordem do dia:Assuntos diversos. O representante da Rede Cidadania, Gilson
Eduardo Kurtz perguntou sobre os novos loteamentos que estão surgindo no
município sem passar pelo COMDEMA. A diretora de meio ambiente Aline
informou que a nova lei municipal de parcelamento prevê uma comissão de

análise dos novos loteamentos que inclui: dois representantes da secretaria de
planejamento, um representante do setor jurídico, um representante da divisão
de meio ambiente e um representante do COMDEMA. Informou que os atuais
empreendimentos em sua maioria tiveram início em data anterior a lei e por
isso atualmente a comissão encontra-se para tratar alguns casos pontuais.
Nada mais havendo a ser discutido, a sessão foiencerrada as 15h30.

