
 
 

ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE –  

EXERCÍCIO 09-2019/09-2021 

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia (04) de fevereiro de 

2021, 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. SECRETÁRIA: Aline Erika Hori. VERIFICAÇÃODE 

PRESENÇA DO PODER PÚBLICO: Aline Erika Hori, Ezer Dias de 

Oliveira Junior, Rodrigo Brandini Bloes, Beatriz de Mello 

Beisiegel e Vera Lúcia Nishijima Paes de Barros. 

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Mario 

Alberto Masedo Moretto, Cristiano Elias Ferreira, Pedro 

Silva de Souza, Claudio Roberto Pupo Lins dos Santos e 

Gilson Eduardo Kurtz Carvalho Lopes. VERIFICAÇÃO DE 

AUSENCIA DO PODER PÚBLICO: Penap, Sabesp e Sindicato 

Patronal. VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA: ONG Ideas e Sindicato Rural de Capão Bonito. 

DEMAIS PRESENÇAS: Adalberto de Almeida Mendes (funcionário 

municipal). PAUTA DO DIA: 1. Aprovação da ata do dia 

21/01/2021, enviada previamente por e-mail; 2. Prorrogação 

de prazo Estância Marieta e 3.Assuntos diversos. QUORUM: 

https://mett.google.com/


 
 
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 14h18 a presente sessão do exercício setembro 

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

o presidente passou para 1ª pauta do dia: a ata do dia 

21/01/2021 foi lida pela secretaria Aline. A conselheira 

Aline pediu a palavra e justificou ao conselheiro Claudio a 

não colocação em pautada sua solicitação feita na última 

reunião para falar sobre a situação da passarela do Parque 

das Águas e perguntou ao conselheiro se trouxe algo sobre o 

assunto. Fazendo uso da palavra o conselheiro Claudio disse 

que conversou com o presidente Mario de manhã e gostaria de 

fazer uma avaliação junto com o conselheiro Wanderley Koozo 

Kashima (suplente desse conselho), mas sugeriu a convocação 

da equipe técnica da secretaria de Planejamento que são os 

responsáveis pela elaboração do projeto, para explicar o 

andamento das obras no Parque das Águas.Fazendo uso da 

palavra, o presidente Mario, por questão de ordem, 

solicitou que fosse feita primeiramente a aprovação da ata, 

que foi aprovado por todos os presentes. Voltando ao 

assunto da passarela, o conselheiro Claudio reafirmou que 

precisa fazer uma avaliação no local para tecer um 

comentário técnico e que a convocação dos responsáveis pelo 

projeto seria muito importante. O presidente Mario sugeriu 

que essa avaliação fosse feita junto com o pessoal da 



 
 
secretaria de Planejamento, para que ambos possam entender 

os questionamentos. Pedindo para fazer uso da palavra o 

conselheiro e engenheiro Civil, Rodrigo, lotado na 

secretaria de planejamento sugeriu que entre em contato com 

o responsável pela secretaria de planejamento, o senhor 

Marcelo ou que faça um processo administrativo via 

protocolo, solicitando para a secretaria de Planejamento 

todas as informações que desejam. Fazendo uso da palavra o 

presidente Mario deliberou à secretaria executiva do 

conselho que encaminhe ofício para secretaria de 

Planejamento solicitando cópia do projeto com a expectativa 

de gastos e cronograma da obra no local, e entregue ao 

conselheiro Claudio para que juntamente com a secretaria de 

planejamento possam visitar o local, trazendo para próxima 

reunião um relatório da situação. E por fim, disse que o 

conselheiro Claudio é um grande defensor e visitador do 

Parque das Águas. Outro assunto tratado na ata anterior foi 

sobre a iluminação pública onde a conselheira Aline, disse 

que a Prefeitura Municipal de Capão Bonito, através da 

secretaria de obras, vem realizando os reparos em lâmpadas 

e luminárias do município, tanto na zona rural quanto na 

zona urbana e segundo a responsável pelo setor, Arlete 

Lima, o número de reclamações acumuladas desde o ano 

passado é muito alto e o setor está fazendo o possível para 

atender todas as demandas que estão sendo encaminhadas pela 

Ouvidoria. O presidente Mario disse que muitas ruas estão 



 
 
com lâmpadas queimadas e que nunca viu acontecer, dessa 

maneira, pois a cidade sempre foi bem iluminada. Fazendo 

uso da palavra o conselheiro Ezer disse que tem acompanhado 

nas redes sociais a respeito desse tema e tem visto que a 

propaganda pode ser maior que ação, mas, enfim, as 

postagens publicadas pela Prefeitura mostram que as trocas 

das lâmpadas queimadas acontecem.A conselheira Aline disse 

que esse serviço é terceirizado pela prefeitura e acredita 

que por ser uma empresa localizada fora do município, ela 

não esteja conseguindo atender ao grande número de 

demandas.E por fim o presidente deliberou,que a conselheira 

Aline, verificará com mais detalhes com a responsável pelo 

setor o cronograma de realização dos serviços pela empresa. 

Em seguida o presidente passou para a 2ª pauta do dia: A 

conselheira Aline informou que a Residencial Estância 

Marieta Empreendimentos Imobiliários, fez um requerimento 

solicitando a prorrogação de 02 anos para atendimento do 

Termo de Compensação Ambiental emitida em 17 de dezembro de 

2020 (processo nº 7522/2020) do qual previa o prazo de 30 

dias para a execução do Termo.  A empresa ressalta que o 

intervalo temporal desprendido para execução do Termo não 

foi suficiente tendo em vista aos processos de aprovação de 

projetos do empreendimento na caixa econômica federal e 

também sobre a demanda de vendas do mesmo, o que 

inviabiliza a execução do Termo, dentro da data pré-

estabelecida. Pedem também para autorizar o corte das 



 
 
árvores, pois informaram que já realizaram a compra das 

mudas e as mesmas se encontram no depósito da floricultura 

Betina Antunes Vieira, localizada nesse município. A 

conselheira Aline relembrou os conselheiros que a 

compensação firmada foi à substituição de 1:1, ou seja, 

cada arvore suprimida, planta-se uma, com o prazo de 30 

dias para efetuar o plantio das mudas após o corte dos 

indivíduos arbóreos. O conselheiro Ezer, falou que em 

dezembro de 2020 passou pelo local e observou que faltam as 

obras de infraestrutura proposta e fica até difícil para os 

supostos compradores fazerem visitas nos lotes que 

pretendem comprar e não ter acesso (rua), porém entende que 

a venda tem que ser feita com toda a estrutura mínima 

apresentada (guias), não pavimentação propriamente dita, 

mas todo o sistema elétrico e com a questão da compensação 

ambiental, a empresa, precisa que as árvores sejam 

suprimidas para dar continuidade ao empreendimento, porém, 

sugeriu que o Conselho conceda um prazo maior, entretanto 

que apresentem uma primeira etapa feita na parte do 

loteamento onde as obras se encontram mais avançadas ou 

realizadas. Fazendo uso da palavra o presidente Mario 

acompanhou o parecer do conselheiro Ezer, seguindo também 

pelo voto do conselheiro Claudio. A conselheira Aline pediu 

para confirmar qual seria o prazo para prorrogação e 

sugeriu, futuramente, que o conselho faça uma resolução 

específica para tratar desse tipo de supressão de maciço 



 
 
arbóreo e não seguir a mesma regra de supressão de arvore 

isolada. O conselheiro Ezer, falou que, o que não for feito 

até o mês de março, sendo o prazo máximo para eles 

iniciarem, ou parte da proposta até fim de março, senão, 

tudo está perdido, por causa do clima frio e altos custos 

com a implantação (irrigação). A conselheira Vera sugeriu 

conceder um prazo menor e cobrar deles o andamento dos 

serviços. A conselheira Beatriz concordou com a conselheira 

Vera e com os demais argumentos, e disse que se não 

plantarem as mudas até março não adianta conceder um ano de 

prazo, sem exigir pelo menos que uma parcela dessas mudas 

arbóreas sejam plantadas até março. O conselheiro Claudio 

concordou com o início do plantio até março. A conselheira 

Aline falou que as árvores serão plantadas nas calçadas. O 

conselheiro Ezer sugeriu que a empresa apresente um 

cronograma atualizado do que pretendem, para que os 

conselheiros possam aprovar ou não esse cronograma. A 

conselheira Aline disse que pelo espaço que eles têm no 

local poderiam adequar o projeto para fazer o plantio onde 

não há interferência no empreendimento, para que eles 

iniciem o plantio ainda esse ano. A conselheira Beatriz 

disse que todo mundo tem pressa para cortar e muita 

tranqüilidade para plantar, sugerindo que a empresa faça um 

cronograma de corte e plantio das arvores simultaneamente. 

E por fim o presidente deliberou que a Residencial Estância 

Marieta Empreendimentos Imobiliários apresente o cronograma 



 
 
de corte e plantio simultaneamente para esse ano, para ser 

aprovado no conselho. Em seguida o presidente passou para a 

3ª pauta do dia: Fazendo uso da palavra o conselheiro 

Rodrigo falou que não participou da reunião do mês passado 

e ouviu na leitura da ata que foi formada uma comissão para 

a implantação de ciclovia. Ele disse que não é mais 

responsável pelo projeto das ciclovias que estão para ser 

implementadas no município, mais que gostaria de participar 

desta comissão. A conselheira Aline disse, que,por conta da 

comissão ser paritária, cedeu o seu lugar para o 

conselheiro Rodrigo, permanecendo quatros membros. O 

conselheiro Claudio sugeriu ao presidente,para a próxima 

reunião,a volta presencial, seguindo os protocolos de 

higienização é a forma mais plausível de apreciar e ver 

projetos, e, além disso às vacinações já vem acontecendo, 

declarou o conselheiro. O presidente Mario, perguntou aos 

conselheiros presentes, o que eles achavam. A conselheira 

Aline falou que dependerá da situação do momento e que as 

reuniões online tem tido um bom comparecimento devido os 

conselheiros poderem participar de qualquer lugar, 

declarando que esse tipo de reunião veio para ficar, pois 

está sendo muito prático, mesmo que possa voltar um dia. O 

conselheiro Gilson disse que temos que levar em 

consideração o dia da reunião, porque não sabemos a 

classificação da cor da bandeira daquele dia.A conselheira 

Vera votou pela continuidade online, seguido pelo voto do 



 
 
conselheiro Rodrigo que disse que o perigo ainda ronda por 

aí e não faz sentido se arriscar.O presidente Mario falou 

que as reuniões online estão sendo muito proveitosas. A 

fala do conselheiro Gilson é muito importante, pois temos 

que atentar como se encontra a situação no momento e quem 

sabe na próxima reunião já há possibilidade de fazer 

presencial, mas hoje não daria, a Santa Casa está com todos 

os leitos da UTI ocupados e a fala também da conselheira 

Aline as reuniões online traz uma facilidade enorme e se 

fosse presencial muitos talvez não pudessem participar, 

deliberou o presidente. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: A reunião 

foi encerrada as 15h25.  

 


