ATA

DA

66ª

REUNIÃO

DO

CONSELHO

MUNICIPAL

DE

CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - EXERCÍCIO 092019/09-2021. DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia (12) de março de
2020, com início 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 14 de junho 2013. PRESIDENTE: Mario
Alberto Masedo Moretto. SECRETARIA: Aline Erika Hori. VERIFICAÇÃO
DE PRESENÇA: PODER PÚBLICO: Aline Erika Hori, secretaria; Vera
Lúcia Nishijima Paes de Barros; Beatriz de Mello Beisiegel e Rodrigo
Brandini Bloes; SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Mario Alberto
Masedo Moretto, presidente, Cristiano Elias Ferreira, Claudio Roberto
Pupo Lins dos Santos e Paulo Henrique da Silva Queiroz. AUSENTE:
PODER

PÚBLICO:

SABESP

e

PENAP;

SOCIEDADE

CIVIL

ORGANIZADA: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capão Bonito,
Rede

cidadania

e

Sindicato

Rural

de

Capão

Bonito.

DEMAIS

PRESENÇAS: Adalberto de Almeida Mendes (funcionário municipal) e
Luís Claudio Teodoro (Suplente). PAUTA DO DIA: 1. Aprovação da ata
anterior (06/02/20); 2. Apresentação dos resultados do Programa
Município Verde Azul (PMVA), ciclo 2019; 3. - Apresentação do projeto a
ser enviado ao FEHIDRO e 4. Assuntos diversos. QUORUM: Havendo
conselheiros em número legal, conforme parágrafo 2° do artigo 17 do
Regimento Interno - RI o senhor presidente Mario Alberto Masedo
Moretto, declarou aberta em primeira chamada, às 14h15, a presente
sessão do exercício setembro 2019 a setembro 2021, dando boas vindas
a todos. 1ª PAUTA DO DIA: LEITRA E APROVAÇÃO DA ATA: A ata da
reunião ordinária do dia 06/02/2020, foi lida e aprovada com a seguinte
observação: que passe a constar na linha sete (7), o nome do conselheiro
Mario Alberto Masedo Moretto, presidente deste conselho. 2ª PAUTA DO
DIA: A interlocutora do PMVA, Aline, falou que o município de Capão

Bonito atingiu a nota final de 77,43, inferior aos 80 pontos necessários
para certificação no ciclo de 2019. Disse também que solicitou a revisão
da pontuação de alguns documentos comprobatórios que foram enviados
dentro do ciclo ambiental comprovando o cumprimento das tarefas que
não foram pontuadas e por fim mostrou aos conselheiros os resultados da
pontuação recebida pelo município de cada diretiva. 3ª PAUTA DO DIA:
A Diretora de Meio Ambiente, Aline, obedecendo à deliberação do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) passa então, para a
apresentação da obra que será objeto para captação de recursos junto ao
FEHIDRO. Disse que a obra de revitalização de fundo de vale – Parque
Nova Europa está localizada na Avenida das Cerejeiras, Jardim Europa e
em

resumo

deverá ser revitalizada

com

o plantio

de árvores

reconstituindo a vegetação ciliar e a aplicação de forrações e gramados
contendo-se assim, os processos de degradação e assoreamento
causador de inundações e alagamentos prejudiciais a natureza e
população ribeirinha. Disse ainda que a área receberá benefícios urbanos
caracterizando-se como mais uma área de lazer de nossa cidade, deste
modo, esta contará com a implantação de quiosque, quadras e campo de
areia, pista de caminhada, playground e benefícios como iluminação, que
trará a região maior segurança. E por fim disse que o projeto levou em
consideração melhor aproveitamento do espaço destinado às atividades
comunitárias e em benefício da natureza, dessa maneira procurou
organizar tal espaço de forma a atender as necessidades da população e
o favorecimento da natureza em acordo com a viabilidade e uso. Fazendo
uso da palavra o conselheiro Claudio solicitou cópia do projeto, que ficou
a cargo da secretaria executiva do conselho fazer o atendimento a todos
os conselheiros por e-mail. 4ª PAUTA DO DIA - ASSUNTOS DIVERSOS:
Fazendo uso da palavra um dos conselheiros presentes, denunciou no
conselho, a invasão da área de reserva legal do loteamento do bairro
Jardim Boa Esperança, que segundo o conselheiro estão construindo no
local e decide que a secretaria executiva do COMDEMA, vai encaminhar
denúncia através de ofício ao Prefeito Municipal para a fiscalização

municipal no local; Em seguida fez uso da palavra o conselheiro Ezer, que
queria saber se sucede a informação que foi aprovada uma lei municipal
que dispõe sobre a erradicação de árvores da espécie “murta” no
município de Capão Bonito. Fazendo uso da palavra a conselheira Aline
disse que o Prefeito encaminhou para ela a lei feita pela câmara municipal
sobre a proibição no Município de Capão Bonito o plantio, cultivo e
manutenção da planta, popularmente conhecida como “Murta ou Murta de
Cheiro”, por ser uma espécie que serve de hospedeira para o inseto
transmissor da praga do Greening, uma das pragas mais problemáticas
da citricultura, que coloca em risco os laranjais e que prevê a proibição e
manutenção desta espécie. Disse também que a lei proposta pelos
vereadores é composta por dois (2) artigos onde o poder executivo
deverá proibir e promover através da Secretaria competente, projetos de
conscientização a toda população e especialmente aos agricultores, sobre
os riscos apresentados pela planta a citricultura local, orientando-a acerca
de sua erradicação e decide que esse assunto será pauta para próxima
reunião e por fim fez uso da palavra o conselheiro, Engenheiro Rodrigo da
Secretaria municipal de Planejamento e responsável pela elaboração do
Plano Diretor (PD), no município, que trouxe para os conselheiros discutir
a delimitação das Zonas de Amortecimentos (ZA), localizadas nas
Unidades de Conservação (UC), e mostrar a divisão proposta em
macrozonas predominantes no município de Capão Bonito, agrupadas
segundo as características locais e decide que: os conselheiros
entenderam que a ZA deve respeitar o Plano de Manejo (PM), de cada
UC ou a lei vigente caso não possua o PM. ENCERRAMENTO DA
REUNIÃO: A reunião foi encerrada as 15h40.

