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Ata nº 76 

ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

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

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia (06) de maio 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. VERIFICAÇÃO DE 

PRESENÇA DO PODER PÚBLICO: Aline Erika Hori, Vera Lúcia 

Nishijima Paes de Barros, Ezer Dias de Oliveira, Thiago 

Borges Conforti e Rodrigo Brandini Bloes. VERIFICAÇÃO DE 

PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Claudio Roberto Pupo 

Lins dos Santos e Gilson Eduardo Kurtz Carvalho Lopes. 

VERIFICAÇÃO DE AUSENCIA DO PODER PÚBLICO:Representantes da 

SABESP e ICMBIO. VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA: Representantes da OAB, ONG IDEAS, ACAMAR, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sindicato Rural de 

Capão Bonito. PAUTA DO DIA: 1)Aprovação da ata anterior 

(08/04/2021). 2)Apresentação de tema de projeto a ser 

enviado ao FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

3)Assuntos diversos. QUORUM: Conforme artigo 8°, parágrafo 

2 do Regimento Interno - RI, por motivo de ausência do 

presidente, a sessão foi presidido pelo membro de maior 

https://mett.google.com/
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idade presente na plenária, o conselheiro Gilson Eduardo 

Kurtz Lopes, que assumiu a sessão como presidente interino. 

Havendo conselheiros em número legal, conforme parágrafo 2° 

do artigo 17 do Regimento Interno - RI o conselheiro Gilson 

(Presidente interino), declarou aberta em segunda chamada, 

às 14h31, a presente sessão do exercício setembro 2019 a 

setembro 2021, dando boas-vindas a todos. Em seguida o 

conselheiro Gilson (Presidente interino), passou para a 1ª 

pauta do dia, colocando para aprovação a ata da reunião do 

dia 08/04/2021 e havendo a dispensa da leitura da referida 

ata (enviada previamente por e-mail), foi aprovada sem 

observações. O conselheiro Gilson (Presidente interino) 

perguntou para a secretaria do COMDEMA, quais medidas foram 

tomadas sobre os pedidos feitos na reunião passada. Fazendo 

uso da palavra a conselheira Aline, falou que o oficio da 

ACAMAR está sendo encaminhado e sobre a área invadida 

pediu, por questão de ordem, para que esse assunto fosse 

tratado na pauta a seguir em assuntos diversos. Em seguida 

o presidente passou para 2ª pauta do dia: fazendo uso da 

palavra a conselheira Aline, falou que a Prefeitura irá 

elaborar projeto para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

– FEHIDRO para obtenção de recursos para a construção do 

sistema de drenagem de um trecho da estrada municipal 

denominada CPB 020,que dá início no bairro Taquaral sentido 

a divisa de município com São Miguel Arcanjo. O trecho 

escolhido da estrada é caracterizado por várias residências 
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em suas margens e o leito carroçável com casos recorrentes 

de processos erosivos, provocados pela inexistência de um 

sistema de drenagem superficial capaz de captar, conduzir e 

lançar adequadamente as águas pluviais e servidas, disse a 

conselheira Aline. Os conselheiros tomaram ciência da 

proposta e do local escolhido pelo município e torcem para 

que este projeto seja bem sucedido na aprovação junto ao 

FEHIDRO trazendo melhoria para o meio ambiente e para as 

pessoas que ali residem. Em seguida passou para a 3ª pauta 

do dia: em seguida os conselheiros questionaram a 

conselheira Aline, sobre o Diretor de Meio Ambiente, 

justificando a importância do Diretor para a continuação 

das realizações das ações ambientais no município. Fazendo 

uso da palavra a conselheira Aline, disse que ainda não foi 

nomeado o Diretor de meio Ambiente e quem está respondendo 

pela Diretoria é o atual Secretário de Agropecuária, Obras 

e Meio Ambiente, o senhor Gilberto Tobias. Embora, havendo 

manifestação de empatia dos conselheiros na indicação da 

conselheira Aline para o cargo da Diretoria de Meio 

Ambiente, a mesma recusou e agradeceu gentilmente. A 

conselheira Aline disse que outro cargo importante para o 

meio ambiente é o cargo de fiscal ambiental, porém essa 

vaga ainda não foi preenchida por concurso, e o que existe 

de imediato é a vaga de auxiliar de Assistente de fiscal 

ambiental. O quadro de fiscais municipais é insuficiente 

para atender a demanda municipal e hoje mais ainda, tudo 
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está voltado para o COVID e na maioria das vezes não 

conseguem atender a área ambiental, disse a conselheira 

Aline. Terminado a discussão desse assunto, o conselho 

decide de encaminhar ofício ao senhor prefeito municipal, 

solicitando informações sobre os cargos de Diretor de Meio 

Ambiente, Fiscal Ambiental e Auxiliar de Fiscal Ambiental. 

Fazendo uso da palavra o conselheiro, Gilson (presidente 

interino), questionou a conselheira Aline, sobre quais 

providências foram tomadas referente à denúncia feita na 

reunião passada. Fazendo uso da palavra a conselheira 

Aline, falou que sobre esse assunto o conselho não deixou 

definido: “quais providências”, “como” e “quem faria a tal 

denúncia”. O conselheiro Gilson (presidente interino), 

comentou novamente que a denúncia se trata de uma fábrica 

clandestina de produtos de limpeza instalado em área 

invadida de propriedade particular, declarando que o local 

pertence ao conselheiro. Outro fator preocupante que o 

conselheiro falou, é a forma de descarte dos resíduos 

químicos e o óleo que ele recebe fazendo a troca desse 

produto pela cidade, podendo ocorrer danos ao meio ambiente. 

Fazendo uso da palavra a conselheira Aline, disse, que 

denúncia desse tipo feita na CETESB, a responsabilidade 

pelo dano é compartilhada entre o proprietário do imóvel e 

a pessoa que cometeu o crime ambiental. O conselheiro 

Gilson (Presidente interino), disse que, há invasão de área 

pública também e funciona o depósito de óleo usado do 
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invasor. Terminado a discussão do assunto em plenária, o 

conselho decide que a área particular invadida deverá ser 

denunciada pelo proprietário do imóvel e a área pública 

denunciada à prefeitura municipal, sugerindo a delação à 

vigilância sanitária e aos órgãos ambientais competentes. 

Em seguida a conselheira Aline disse aos conselheiros que 

foi postado no chat da sala do Google Meet um link para 

confirmação de presença e pediu para que todos os 

conselheiros confirmassem sua presença. Para finalizar a 

conselheira Aline, comunicou a justificativa de ausência do 

titular e do suplente do representante da Acamar, que foi 

enviado previamente por email. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 

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

 


