
 

CA4_bertioga (ataExtra10_mar2014) - Ata da Reunião Extraordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 1 de 2 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO CONDEMA DE BERTIO GA - 2014 

Data: 11/03/2014 

Local: Sala de reuniões da Casa da Cultura 

Início: 09h00 Término:  12h30 
 

A Sra. Presidente, Marisa Roitman, deu início à reunião agradecendo a 
presença de todos. Presentes, além dos sete conselheiros, 30 convidados de 
entidades e comunidade local. Ausentes representantes do IBAMA, Câmara 
Municipal, SASL, Fundação 10 de Agosto e AEAAB.  

Pauta: Apresentação do Programa Município Verde Azu l e o Papel da 
Comunidade 

A Sra. Presidente apresentou e agradeceu a presença dos senhores Gilmar 
Altamiro, assessor da coordenação do programa “Município Verde Azul” e o Sr. José 
Ricardo Lopes, técnicos da Secretária Estadual de Meio Ambiente. Foi iniciada a 
apresentação de slides sobre o referido programa que o Governo de São Paulo 
lançou em 2007 - Programa Município Verde Azul, um programa ambiental inovador 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, cujo objetivo é ganhar eficiência na 
gestão ambiental através da descentralização e valorização da base da sociedade. 
O Programa visa estimular e capacitar as Prefeituras a implementarem e 
desenvolverem uma Agenda Ambiental Estratégica que ao final de cada ciclo anual 
é avaliada a sua eficácia nos Municípios e a condução das ações propostas na 
Agenda. A partir dessa avaliação, são disponibilizados à SMA, ao Governo de 
Estado, às Prefeituras e à população o Indicador de Avaliação Ambiental - IAA.  A 
participação do Município no PMVA é pré-requisito para a liberação de recursos do 
Fundo Estadual de Controle da Poluição-FECOP, controlado pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente. A adesão de todos os 645 municípios do Estado de São 
Paulo ao Programa se deu a partir da assinatura de um protocolo de intenções no 
qual estão propostas 10 Diretivas que abordam questões ambientais prioritárias a 
serem desenvolvidas.  As 10 diretivas nas quais os municípios concentram seus 
esforços para desenvolvimento da agenda ambiental são: Esgoto Tratado, Resíduos 
Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade 
Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho 
Ambiental. A Secretaria do Meio Ambiente, por sua vez, oferece capacitação técnica 
às equipes locais e lança anualmente o Ranking Ambiental dos municípios paulistas. 
Em novembro de 2008, o primeiro ranking foi divulgado e 44 municipalidades foram 
certificadas. Em 2012, este numero alcançou 133 municípios, demonstrando que o 
Estado está cada vez mais “VerdeAzul”. No ano de 2013, participaram 587 
municípios onde foram certificados apenas 75 municípios. Foi lembrado que o 
município de Bertioga conquistou o selo VerdeAzul nos 5 anos consecutivos, sendo 
que em 2013 ficou em sua melhor posição no ranking – 29º colocação. 
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A palavra foi franqueada para o plenário e algumas dúvidas foram dirimidas. A 
platéia elogiou a iniciativa e foi convidada a participar mais ativamente desse 
sistema de gestão ambiental. 

A Conselheira Teresa Cristina Pinho Favareto (ONG Crescer – suplente) solicitou 
que fosse realizado Curso de Capacitação para Conselheiro do Meio Ambiente. 

Nada mais havendo para tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual eu, Adriano Gonçalves Baião (...................), lavrei a presente ata que depois de 
lida, discutida e achada conforme, foi assinada por mim, pela Presidente e demais 
membros presentes. É parte integrante desta Ata a Lista de Presença.  

Bertioga, 10 de março de 2014. 

 

 

 Bióloga MARISA RO ITMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Agnes Junqueira Crespo  

SMA – suplente 
 João Carlos dos Santos Lopes  

PMB – titular 
   

Nelson Antonio Portéro Junior  
PMB – titular 

 Paulo Roberto Maria Velzi  
Centro de Tradições Nordestinas – titular 

   
Teresa Cristina Pinho Favareto  

ONG Crescer – suplente 
 Ubirajara Gonçalves de Lima  

ONG Boracéia Viva - titular 
 


