ATA DE NÚMERO 64 deste livro e a primeiradeste ano. DATA, HORA E
LOCAL: Realizou-se no dia dezesseis(16) de janeiro de 2020, 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 Kurtz, Beatriz de Mello Beisiegel, Cláudio Lins, Alcides
Sonvesso, Ezer Dias de Oliveira Junior, Thiago Conforti, Paulo Henrique
da Silva Queiroz. DEMAIS PRESENÇA: Luís Claudio Teodoro (Suplente) e
Hélio Kakihara Rossi, morador do bairro Nova Capão Bonito. Constavam na
ordem do dia: 1. Aprovação da ata anterior (14/11/19); 2. Apresentação dos
principais empreendimentos que passaram pela comissão de loteamento. 3.
Formação das comissões para 2020. 4. 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 14h20, dando boas-vindas
a todos. Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: A leitura da ata da
reunião ordinária do dia 14/11/2019, foi lida e aprovada pelos conselheiros
presentes sem observações. Emseguida passou ao 2º ponto da ordem do
dia:Apresentação dos principais empreendimentos que passaram pela
Comissão para aprovação de loteamento. A conselheira Aline e o conselheiro
Ezer apresentaram as atas das reuniões da comissão com foco em dois
loteamentos atuais: o Loteamento Residencial Vista Verde, localizado próximo
ao Jardim Alvorada, pré-aprovado pela Prefeitura Municipal e órgãos do
GRAPROHAB e que no dia 27 de junho de 2019 foi dada a aprovação final do
loteamento, porém o empreendedor deverá apresentar uma garantia em
porcentagem fixada do valor total do empreendimento para a sua aprovação
sem a execução da infraestrutura. O outro empreendimento apresentado
refere-se ao Residencial Primavera que solicitou a prefeitura a exclusão de
uma área de erosão do loteamento comprometendo-se a apresentar projeto e
realizar a execução de controle da erosão, proposta esta, aprovada pela
comissão. Em seguida passou ao 3º ponto da ordem do dia: Formação das
comissões para 2020. A conselheira Aline informou que a Divisão de Meio

Ambiente encaminhará para todos e-mail informando as datas para
reformulação da lei e decreto do Reflorestamento, do Decreto que regula a
obrigatoriedade da separação dos resíduos e reformulação da lei de
arborização urbana, ficando o convite aberto a todos os membros e suplentes
do COMDEMA. 4° ponto da ordem dia: Assuntos Diversos. O munícipe Hélio
Kakihara Rossi solicitou o uso da palavra que foi concedida pelo presidente.
Com o uso da palavra, o mesmo apresentou um projeto de centro recreativo
em uma área da prefeitura hoje sem nenhuma infraestrutura localizada no
bairro Nova Capão Bonito, ondepretende-se construir uma praça. O senhor
Hélio propôs-se a realizar a doação e plantio de cerca de 80 mudas de
cerejeiras, 30 mudas de acácias e mais exemplares de uma espécie de bambu
ornamental. Segundo sua alegação, há três árvores nesta área que não
“combinariam” com o projeto e solicitou ao conselho um parecer para a retirada
das três árvores. Todos os presentes aprovaram o projeto com exceção dos
conselheiros Thiago Conforti e Beatriz Beisegel que apesar de serem
favoráveis aparceria público privada, acreditam que o projeto pode ser
readequado deixando as árvores nativas que forem de interesse. A conselheira
Aline informou que levará em consideração o parecer do COMDEMA, porém,
que é necessário seguir o protocolo para corte de árvores em área urbana. O
presidente Mário encerrou o assunto afirmando que o projeto por maioria de
votos está aprovado pelo COMDEMA, porém o parecer técnico do corte das
três árvores será feito pela Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio
Ambiente. Com o uso da palavra a conselheira Aline, representante da divisão
de Meio Ambiente da prefeitura informou a todos que no dia 03 de dezembro
de 2019 foi obtida a licença de operação da empresa Eco Recicle que passa a
operar como a única empresa licenciada para o recebimento e processamento
dos resíduos de construção civil classe A e B. Com o uso da palavra, o
conselheiro Cláudio solicitou um parecer sobre a readequação da lagoa do
parque das águas. A representante da Secretaria de Agropecuária, Obras e
meio ambiente informou que a finalização dos trabalhos depende dos serviços
da escavadeira hidráulica que está em conserto. Nada mais havendo a ser
discutido, a sessão foiencerrada as 15h45.

