
 

Ata nº 79 

ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

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

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia cinco (05) de agosto 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: Conselheiros - Aline Erika 

Hori, Ezer Dias de Oliveira, Beatriz de Mello Beisiegel, 

Alcides Sonvesso, Rodrigo Brandine Bloes e Vera Lúcia 

Nishijima Paes de Barros. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE 

CIVIL ORGANIZADA: Conselheiros - Mario Alberto Masedo 

Moretto, Cristiano Elias Ferreira, Gilson Eduardo Kurtz 

Carvalho Lopes e Claudio Roberto Pupo Lins dos Santos. 

VERIFICAÇÃO DE AUSENCIA DO PODER PÚBLICO: Representante do 

Parque Estadual Nascentes do Paranapanema – PENAP. 

VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: 

Representante do Sindicato Rural de Capão Bonito, Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Capão Bonito e a Organização 

Não Governamental - IDEAS. DEMAIS PRESENÇAS: Senhor 

Adalberto de Almeida Mendes, funcionário municipal da 

Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. PAUTA DO 

DIA: 1) Aprovação da ata anterior (01/07/2021). 2) 

Informações sobre o chamamento da próxima composição do 

COMDEMA, referente ao biênio setembro 2021 a setembro 2023. 

3) Situação das áreas verdes no meio urbano de Capão 

Bonito. 4) Assuntos diversos. QUORUM: Havendo conselheiros 

em número legal, conforme parágrafo 2° do artigo 17 do 

Regimento Interno (RI), o senhor presidente Mario Alberto 

https://mett.google.com/
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Masedo Moretto, declarou aberta em primeira chamada, às 

14h10 a presente sessão do exercício setembro 2019 a 

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

senhor presidente passou para a 1ª pauta do dia: colocou 

para aprovação a ata a ata nº 78 da reunião do dia 

17/06/2021, enviada previamente por e-mail, foi solicitada 

a sua dispensa de leitura e aprovada sem observações. Em 

seguida o presidente passou para a 2ª pauta da reunião: 

Fazendo uso da palavra à conselheira e secretaria Aline, 

disse que publicou na Imprensa Oficial do Município na 

edição nº 857, o Decreto municipal nº 103/21 de 14 de julho 

de 2021, sobre o regulamento da eleição a que dispõe o Art. 

4º, da Lei nº 3.799, de 14 de junho de 2013, para eleição 

das entidades, organizações, associações e instituições a 

que se referem os parágrafos 1º, 2º do artigo 4º, da 

referida Lei, para composição do Conselho Municipal de 

Conservação e Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, para o 

biênio setembro de 2021 a setembro de 2023. A secretaria, 

alertou os conselheiros para ficarem atentos aos prazos 

para apresentação da documentação e a eleição, que 

ocorrerá, respectivamente dia 12 e 26 de agosto de 2021. 

Ouvindo os conselheiros, os mesmos solicitaram da 

secretaria executiva, cópia do decreto e as documentações 

necessárias para o cadastramento das entidades, que será 

enviada por email. Alguns conselheiros pediram também, 

ofício de encaminhamento aos responsáveis das entidades. 

Ficou definido que o local escolhido para a eleição das 

entidades, foi à sede da organização não governamental do 

Instituo de Desenvolvimento Sustentável – IDEAS. Em seguida 

o presidente passou para a 3ª pauta da reunião: a 

conselheira Aline realizou a leitura da denúncia feita por 

escrito, da senhora Edna Ferreira Dellangol, sobre a 

invasão de áreas de APP que foram deixadas pelos moradores 

que ganharam casas no bairro Orestes Quércia, dentro do 
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bairro Santa Isabel, que estão loteando a área em vários 

lotes pequenos e vendendo a famílias de baixa renda por fim 

solicita um posicionamento deste conselho. Fazendo uso da 

palavra a conselheira Aline, disse que a agente de 

habitação municipal, senhora Camila Manuela, informou que 

as famílias que residiam na área de risco do Jardim Santa 

Isabel, foram trinta (30) que receberam casas no conjunto 

habitacional Orestes Quércia, e solicitou da Secretaria de 

Planejamento através de memorando interno (MI nº 137 de 

15/07/21), todas as áreas verdes existentes no município. 

Fazendo uso da palavra o conselheiro Gilson falou que, no 

final da Avenida Patriarca tem uma área verde invadida, 

citando que existe um campo de futebol no local. A 

conselheira Aline disse que esse local é objeto de plantio 

de mudas nativas e estará notificando os responsáveis, mas 

a maior intenção do município, nesses locais de “fundo de 

vale” é a construção de parques lineares, mas depende de 

altos investimentos e a captação desse recurso. Disse 

ainda, que a intenção nesse momento é levantar as áreas 

verdes invadidas e vazias, notificar os invasores e após a 

remoção identificar os locais com sinalização a fim de 

mostrar à população onde estão as áreas públicas existentes 

no município e manter um monitoramento constante. Por fim 

mostrou um mapa de algumas áreas verdes urbanas, que foram 

beneficiadas com plantios de mudas nativas de compromissos 

ambientais gerados por diversas obras públicas construídas 

ao longo dos anos, entretanto, são áreas que exige muito 

esforço e recurso permanente para manutenção das mudas, 

pois há muita depredação, queimadas, invasões de animais e 

despejo de lixo. Em seguida passou para a 4ª pauta da 

reunião: fazendo uso da palavra, o conselheiro Ezer, disse 

que está bastante preocupado com as queimadas, que podem 

ocorrer nesta época do ano e que em contato com o 

comandante do Policiamento Ambiental de Itapetininga, na 
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região há muita checagem de focos de incêndios que devido a 

forte geada, a mata mais resistente queimou, o momento é de 

alerta e perguntou se na Prefeitura existe equipe de 

prontidão ou estratégia para enfrentamento dessa estiagem, 

pois os casos de focos de incêndios tendem a aumentar. 

Fazendo uso da palavra a conselheira Aline falou que existe 

na prefeitura, uma equipe de brigadista, composta por 

funcionários que auxilia o Corpo de Bombeiros, quando 

solicitado e combate a incêndio dentro nas áreas de plantio 

das mudas realizadas pelo município. O conselheiro e 

Diretor da Fatec, disse que precisa solicitar uma força 

tarefa ao senhor Tobias, Secretario de Obras, para tomar 

medidas preventivas com aceiros na bordadura da Faculdade, 

por ser uma área bastante vulnerável. Outro assunto 

abordado, pela conselheira Aline, foi sobre o eco ponto, 

recentemente implantado e custeado pela prefeitura 

(atualmente administrado pela ACAMAR) visando dar 

viabilidade econômica da atividade dos carroceiros de 

entulhos.  Fazendo uso da palavra o conselheiro e 

presidente da Acamar, Cristiano, disse que o eco ponto 

começou a funcionar, dia 17 de julho e estão 

disponibilizando a primeira carga com destinação para a Eco 

recicle, sendo esse serviço bastante elogiado pelos 

carreteiros. Disse também que a ACAMAR, conseguiu dar 

destinação das lâmpadas fluorescentes queimadas ou usadas, 

através da parceria com a empresa Ecoreciclus. Disse também 

que começou administrar o eco ponto da prefeitura de 

recebimento dos pneus inservíveis e, por fim solicitou ao 

conselho que é muito importante para o município a 

implantação de um centro de educação ambiental na ACAMAR. A 

conselheira Aline teceu um comentário, destacando a ACAMAR, 

como uma referência na coleta dos diversos tipos de 

resíduos e solicitou também, apoio ao Paulo do Eco recicle, 

que hoje é o único lugar licenciado pela CETESB dentro do 
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nosso município, autorizado a receber resíduos da 

construção civil e volumosos e pede ajuda para 

conscientizar os grandes geradores que procurem o disk 

caçamba, tendo em vista que a Eco recicle, reclama que não 

está tendo viabilidade econômica para a sua atividade. 

Outro assunto, a conselheira Aline solicitou que os 

conselheiros acessem a lista de confirmação de presença, 

que está disponível no chat. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada 

mais a tratar, a reunião foi encerrada as 14h55.  

 


