ATA DE NÚMERO 65 deste livro e a segunda deste ano. DATA, HORA E
LOCAL: Realizou-se no dia seis (06) de fevereiro de 2020, às 14:00, na sala de
reuniões do Instituto de Desenvolvimento 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): Aline Erika Hori (secretaria), Ezer Dias de Oliveira Junior,
Paulo Henrique da Silva, Thiago Borges Conforti, Claudio Roberto Pupo
Lins dos Santos, Beatriz de Mello Beisiegel, Luiz Claudio Teodoro,
Cristiano Elias Ferreira; Jairo Elieser da Silva e Rodrigo Braudini Bloes.
DEMAIS

PRESENÇAS:

Taynara

Aparecida

Bernardo

(Estagiária

da

Prefeitura Municipal). Constavam na ordem do dia: 1. Aprovação da ata
anterior (16/01/2020); 2. Apresentação do relatório de vistoria das árvores no
Bairro Nova Capão e 3. Assuntos diversos. QUORUM: Havendo conselheiros
em número legal na primeira chamada, conforme parágrafo 2° do artigo 17 do
Regimento Interno, o presidente Mario Alberto Masedo Moretto, declarou
aberta a sessão dando boas-vindas a todos. Em seguida passou ao 1º ponto
da ordem do dia: A leitura da ata da reunião ordinária do dia 16/01/2020, foi
feita pela secretária Aline Erika Hori, que foi aprovada pelos conselheiros
presentes. Em seguida passou ao 2º ponto da ordem do dia: A diretora do Meio
Ambiente, conselheira Aline, passou uma apresentação sobre as espécies
arbóreas encontradas no local da proposta do Centro de Recreaçãono Bairro
Nova Capão Bonito. Foram apresentadasas principais características das
espécies, fotos e a definição tomada após vistoria realizada pelo setor que foi o
deferimento do corte de duas árvores e indeferimento de uma árvore nativa
com o nome popular “pau terra”. Após a apresentação, o Presidente Mario fez
o uso da palavra mencionando que a decisão tomada na reunião anterior era o
corte das 03 (três) árvores no local e que a divisão de meio ambiente deveria
ter seguido a decisão tomada pelo Conselho. Voltando a fazer o uso da
palavra, a diretora de meio ambiente, conselheira Aline, disse que o solicitante
apresentou o projeto do Centro de recreação ao COMDEMA antes da
realização da vistoria no local, e quando a equipe identificou as árvores,
concluiu que uma das espécies nunca havia sido encontrada na área urbana
do município e além de ser nativa, possuía uma beleza singular que poderia
agregar ao projeto paisagístico e por isso indeferiu o corte da mesma. Os
conselheiros aprovaram a decisão apresentada, tendo em vista que o parecer

anterior ocorreu sem o protocolo seguido pelo setor competente e
conhecimento das espécies do local. Em seguida passou ao 3º ponto da ordem
do dia: Assuntos Diversos: O conselheiro Rodrigo fazendo uso da palavra,
apresentou que na revisão do plano diretor estásendo realizado o mapeamento
de macrozonas do município com a finalidade de adequar os parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo e as condições ambientais, urbanísticas
e socioeconômicas. Durante o mapeamento preliminar no município, foram
encontradas áreas com presença de erosão eáreas a serem restauradas. O
conselheiro Claudio Lins, fazendo o uso da palavra falou sobre a falta de
técnicas conservacionistas e deu como exemplo a técnica de terraceamento. A
conselheira Aline informou que a Divisão de meio Ambiente listou os CARsCadastro Ambiental Rural realizados pelo setor para orientar os proprietários
sobre o PRA- Programa de Regularização Ambiental, para adequar e promover
a regularização de pendências ambientais indicadas na declaração. O
conselheiro Thiago falou que o PENAP- Parque Estadual Nascentes do
Paranapanema irá disponibilizar um calendário de uso público para visitação no
parque. O mesmo ainda mencionou a possibilidade da prefeitura junto a Fatec
realizar um curso de turismo, para incentivar o turismo no município.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser discutido na ordem do dia, o
presidente Mario Alberto Masedo Moretto agradeceu a presença de todos,
declarando encerrada a sessão.

