
 
 

ATA DA 70ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE - EXERCÍCIO 09-2019/09-2021 

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia (05) de novembro de 

2020, com início às 14h00, virtualmente, por meio da 

plataforma Google Meet (https://mett.google.com), 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 DO PODER PÚBLICO: Aline Erika Hori, Vera Lúcia 

Nishijima Paes de Barros e Beatriz de Mello Beisiegel. 

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Mario 

Alberto Masedo Moretto, Aelson Resende dos Santos, Gilson 

Eduardo Kurtz Carvalho Lopes, Paulo Henrique da Silva e 

Claudio Roberto Pupo Lins dos Santos. VERIFICAÇÃO DE 

AUSENCIA PODER PÚBLICO: Faculdade de Tecnologia – Fatec, 

Parque Estadual Nascentes do Paranapanema – PENAP e 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - 

SABESP. VERIFICAÇÃO DE AUSENCIA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: 

Sindicato Rural de Capão Bonito e Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Capão Bonito. DEMAIS PRESENÇAS: 

Senhor Adalberto de Almeida Mendes (funcionário municipal). 

PAUTA DO DIA: 1. Aprovação da ata anterior enviada 

previamente por e-mail (08/10/20); 2. Apresentação da 

https://mett.google.com/


 
 
solicitação de supressão de árvores na Escola Samuel 

Messias e 3. Assuntos diversos. QUORUM: Havendo 

conselheiros em número legal, conforme parágrafo 2° do 

artigo 17 do Regimento Intenro - RI, o senhor presidente 

Mario Alberto Masedo Moretto, declarou aberta em segunda 

chamada, às 14h30, a presente sessão do exercício setembro 

2019 a setembro 2021, dando boas vindas a todos. Em seguida 

passou para a 1ª PAUTA DO DIA: O senhor Presidente pediu a 

dispensa da leitura da ata nº69(08/10/2020) previamente 

enviada por email que foi aprovada sem observações. Fazendo 

uso da palavra a conselheira e Diretora de Meio Ambiente, 

senhorita Aline, destacou da ata nº 69, duas informações 

pendentes: Foi enviado pela Secretaria de Agropecuária, 

Obras e Meio Ambiente a notificação à Sabesp, no dia 

16/10/20, solicitando que sejam tomadas medidas para a 

resolução das irregularidades no prazo de 20 (vinte) dias 

corridos e também a Carta de Apoio a fundação Florestal que 

foi enviada ao Consema por email no dia 19/10/20. Em 

seguida passou para a 2ª PAUTA DO DIA: Fazendo uso da 

palavra a conselheira e Diretora de Meio Ambiente, 

senhorita Aline, passou aos conselheiros a solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação, referente ao corte de 16 

arvores, a saber: Sibipiruna (4), Yuca (2), Guapuruvu (1), 

Mangueira (1), Aroeira (2), Leucena (1), Romanzeira (1), 

Amoreira (1), Figueira (1), Guaçatonga (1) e Pitanga (1),  

onde pretendem construir uma sede administrativa do setor 



 
 
de Transporte escolar e garagem para os veículos de 

transporte de alunos localizadas na parte interna de um 

terreno pertencente à Escola Samuel Messias de Freitas. 

Fazendo uso da palavra o conselheiro Gilson falou que não 

concorda com o projeto, pois no local deveria prezar pela 

ampliação da unidade escolar e projetos voltados à educação 

ambiental, tendo em vista que havendo esse tipo de 

construção poderá causar cheiro de óleo, poeiras e barulho 

no local. Fazendo uso da palavra a conselheira e Diretora 

de Meio Ambiente, senhorita Aline, falou que irá retornar o 

processo à Secretaria de Educação, tendo e vista que não 

possuí Projeto Técnico para ser analisado pelos 

conselheiros. Em seguida passou para a 3ª PAUTA DO DIA: 

Fazendo uso da palavra a conselheira e Diretora de Meio 

Ambiente, senhorita Aline, falou que em breve passará no 

Comdema o Projeto de compensação ambiental para a 

construção de condomínio unifamiliar, disse que aguarda 

complementação de documentação por parte do empreendedor. 

Fazendo uso da palavra o presidente, Mario, expressou seu 

pesar pelo falecimento do ex-conselheiro Pedro Amâncio 

Mendes Filho, ocorrido no dia 31/10/2020. Disse ainda que 

enviou em nome do Comdema, uma coroa de flores e sugeriu 

uma publicação via Comdema de nota de Condolências, 

rendendo homenagem ao trabalho por ele realizado neste 

Conselho. Ficou aprovado que a secretaria do Comdema irá 

verificar a possibilidade da publicação da carta de 



 
 
Condolências na imprensa oficial do município. Fazendo uso 

da palavra o conselheiro Claudio, sugeriu ao setor 

competente da prefeitura, a atualização da lei 3.509/2011 

para constar o sistema de referência geodésico oficial do 

Brasil, tendo em vista que se trata de um importante dado 

de localização da área urbana do município no uso e 

ocupação do solo. Ficou aprovado que a secretaria do 

Comdema enviará ofício ao setor competente da Prefeitura. 

Fazendo uso da palavra a conselheira Beatriz informou que 

no dia 23 à 29/11/20 será comemorada a semana de celebração 

das onças pintadas do contínuo de Paranapiacaba. Fazendo 

uso da palavra o conselheiro Gilson, falou que hoje as 19 

horas na Câmera Municipal de Capão Bonito acontecerá a 

reunião sobre o Plano Diretor. Fazendo uso da palavra o 

presidente Mario, solicitou ao conselheiro Claudio que 

represente o Comdema nesta reunião. Fazendo ainda o uso da 

palavra, o Presidente Mario, falou que a Avenida Patriarca 

e na rua Cônego Luís, está com lajotas soltas, em virtude 

de obra de saneamento realizada no local. Ficou aprovado 

que a secretaria do Comdema enviará ofício à prefeitura 

municipal, comunicando a situação no local. ENCERRAMENTO DA 

REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada as 15h14m.  

 


