
 
 

ATA DA 71ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

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

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se no dia três (03) de 

dezembro de dois mil e vinte (2020), com início às catorze 

horas (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 Lucia Nishijima Paes 

de Barros, Alcides Sonvesso e Ezer Dias de Oliveira Junior. 

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Mario 

Alberto Masedo Moretto, Paulo Henrique da Silva, Pedro 

Silva de Souza, Claudio Roberto Pupo Lins dos Santos e 

Gilson Eduardo Kurtz Carvalho Lopes.  VERIFICAÇÃO DE 

AUSENCIA DO PODER PÚBLICO: PENAP, ICMBIO e Secretaria de 

Planejamento/Educação. VERIFICAÇÃO DE AUSENCIA SOCIEDADE 

CIVIL ORGANIZADA: ACAMAR e Sindicato Rural de Capão Bonito. 

DEMAIS PRESENÇAS: O senhor Adalberto de Almeida Mendes 

(funcionário municipal), senhorita Jessica Regina Alves da 

Silva Teles (Programa Emergencial de Auxílio Desemprego – 

PEAD), senhora Mayra Daiane Cabral da Silva (estagiaria da 

prefeitura municipal de Capão Bonito, senhorita Taynara 

https://mett.google.com/


 
 
Aparecida Bernardo (estagiaria e funcionaria da prefeitura 

municipal de Capão Bonito) e os senhores Bruno Soares e 

Ronaldo Nascimento de Oliveira (representantes da 

Residencial Estância Marieta Empreendimentos Imobiliários 

Ltda.). PAUTAS DO DIA: 1) Aprovação da ata anterior enviada 

previamente por e-mail (05/11/2020); 2) Aprovação de 

compensação ambiental Residencial Estância Marieta 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.: solicitação de 

supressão de 41 árvores nativas isoladas, com finalidade de 

construção de condomínio multifamiliar, localizado na 

Chácara Estância Marieta situada na rua Minas Gerais, nº 

358 – bairro Bela Vista; 3)Aprovação do calendário das 

reuniões ordinárias do Comdema ano 2021; 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 catorze horas e 

vinte minutos (14h20), 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 secretaria Aline para que procedesse a 

leitura da ata 05/11/2020, que foi lida e aprovada sem 

observações. Em seguida passou para a 2ª PAUTA DO DIA: 

Fazendo o uso da palavra os responsáveis do Residencial 

Estância Marieta Empreendimentos Imobiliários Ltda., os 

senhores Bruno e Ronaldo fizeram a apresentação do projeto 



 
 
de compensação ambiental para supressão de 41 indivíduos 

arbóreos para a construção um condomínio multifamiliar, 

localizado na Chácara Estância Marieta situada na Rua Minas 

Gerais, n. 358 – Bairro Bela Vista,neste município. Fazendo 

o uso da palavra a Conselheira Aline questionou sobre quais 

seriam as localizações das espécies a serem compensadas. 

Fazendo uso da palavra o representante do projeto Bruno 

Soares pediu para apresentar o projeto em PDF, mostrando os 

locais e as espécies a serem plantadas. Em seguida o 

conselheiro Claudio questionou se o projeto teria a ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica) e os representantes 

confirmaram que possuí ART do projeto e da compensação 

ambiental. Em seguida, não havendo mais questionamentos, o 

presidente passou para a deliberação dos conselheiros que 

decidiram: aprovar a supressão de 41 espécies arbóreas 

isoladas de acordo com a compensação ambiental, e por fim o 

conselheiro Claudio disse que o projeto apresentado não 

atinge a Área de Preservação Permanente (APP) e que este 

projeto seja muito bem-vindo, trazendo investimentos para o 

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

conselheira Aline, apresentou o cronograma das reuniões 

ordinárias do Conselho, para o próximo ano (2021), 

destacando que pode haver apenas a alteração na primeira 

semana, devido ao início do próximo mandato do prefeito 

eleito. Em seguida os conselheiros acharam melhor que, a 

primeira reunião do mês de janeiro de 2021, realize na 



 
 
segunda semana do mês, tendo em vista que trata de 

transição de governo municipal. Em seguida passou para a 4ª 

PAUTA DO DIA: fazendo o uso da palavra o conselheiro 

Alcides falou que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

do Município de Ribeirão Grande recebeu o selo de Estação 

Sustentável. “Trata de iniciativa que estimula a adoção de 

ações para aprimorar a gestão operacional e o desempenho 

ambiental das unidades que tratam esgoto, promovendo o 

aproveitamento dos subprodutos gerados no processo (biogás, 

lodo e efluente”, completou o conselheiro. Fazendo uso da 

palavra, o conselheiro Gilson falou novamente, sobre as 

lajotas soltas da Avenida Patriarca. A conselheira e 

Diretora de Meio Ambiente Aline, falou que foi enviado 

documento à secretaria de Planejamento para que notifique a 

empresa sobre a manutenção do local. Fazendo uso da palavra 

o conselheiro Paulo Henrique, falou que o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável – IDEAS vai realizar uma 

homenagem ao conselheiro Pedro Amâncio Mendes filho, 

falecido recentemente, dando o seu nome ao Auditório do 

Instituto. “Nada mais justo prestar essa homenagem nomeando 

essa sala, onde são realizadas as plenárias e importantes 

discussões com o nome deste profissional”, disse o 

conselheiro. Fazendo uso da palavra a conselheira e 

Diretora Aline, agradeceu a todos os conselheiros, que 

desde a suspensão das reuniões presenciais, em virtude da 

pandemia de Covid-19, só não foi possível a realização de 



 
 
duas reuniões, e a internet tem sido o grande ponto de 

encontro deste conselho, onde pudemos manter a rotina das 

reuniões on-line que ocorreram, nos mesmos dias e horários 

em que seriam as presenciais, dando continuidade ao 

calendário, e mesmo apesar das adaptações necessárias, 

muitas experiências positivas vêm mostrando que, mesmo cada 

um estando em sua casa, foi possível fazer com que 

continuássemos produzindo. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada 

mais a tratar, a reunião foi encerrada as 15h20.  

 


