ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2011
Data:

28/06/2011

Local:

Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito (Paço Municipal)

Início:

09h30

Término:

12h30

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, CETESB,
CMB SASL e Boracéia Viva. O conselheiro Nelson Portero não compareceu porque participava
de reunião na FEHIDRO.

PAUTA:
1. Instituto Elos - Guerreiros Sem Armas: a Eng.ª Florestal Maria de Carvalho Tereza,
Chefe da Seção de Educação Ambiental de Bertioga, informou sobre o projeto “Guerreiros
Sem Armas”, realizado pelo Instituto Elos, cujo objetivo é iniciar jovens de ação e, por meio
da experiência prática, oferecer a cada participante, subsídios para propor soluções e
desenvolver projetos em suas cidades, regiões e países, que respondam aos graves
problemas sociais e ambientais que compartilham, respeitando a identidade própria de
cada povo ou comunidade. Explicou que o Instituto Elos utiliza uma metodologia que visa
unir a comunidade em prol de transformar seu próprio espaço. Neste projeto Bertioga
contará com a presença de dois gestores públicos holandeses. O Projeto acontecerá junto
à comunidade do loteamento conhecido como Mangue Seco, nos dias 6 e 12 de julho de
2011. Por fim, apresentou um vídeo sobre o trabalho desenvolvido no Monte Serrat,
município de Santos/SP, para que todos compreendessem melhor o trabalho desenvolvido
pelo Instituto.
2. Plano Diretor de Arborização Urbana: O Sr. Valmir Detzel, Engenheiro Florestal e
representante da empresa Detzel Consultoria, vencedora da concorrência pública para
elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana em Bertioga, realizou uma
apresentação sobre Projeto, o Inventário realizado e o site que resultará deste projeto.
Lembrou, antes de tudo, que o cadastro é importante não apenas para conhecer as
espécies que compõem a arborização urbana, mas principalmente para a implantação de
uma gestão eficaz de plantio e manutenção das árvores nas áreas públicas, o que
diminuiria os gastos da administração pública com inúmeros problemas gerados pela falta
de controle e planejamento na implantação da arborização urbana. Como exemplo citou as
operações de manutenção das redes elétricas, danificadas pela interferência de árvores de
espécies impróprias para ocuparem espaços em calçadas e passeios públicos. O Sr.
Secretário de Meio Ambiente ressaltou que, concluída esta etapa, Bertioga se coloca
definitivamente na vanguarda dos novos processos de gestão ambiental, sendo capaz de
administrar as ações voltadas às áreas urbanizadas com planejamento e economia, além
de muita transparência. Uma minuta do Plano Diretor de Arborização Urbana foi produzida
a partir dos estudos realizados e deverá ser submetida à consulta pública em breve. O
Plano estabelecerá regras básicas para o plantio, manutenção e destinação de espécies
em todo o município. O Sr. Luiz Augusto, suplente do conselheiro Carlos Figueiredo,
mostrou-se temerário e falou que devemos ter cautela na criação de mais uma lei, de mais
sanções, posto que pode não haver fiscalização suficiente para fazer com que se cumpra
mais um diploma legal. O Sr. Presidente esclareceu que o Plano Diretor não implica na
Ata125_28jun2011 - Ata da Reunião Extraordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 1 de 2

interposição de sanções, mas sim na criação de diretrizes para um plantio de árvores em
espaços urbanos de maneira ordenada. Ressaltou que a minuta ficará à disposição dos
Srs. Conselheiros e de toda a comunidade por 30 dias antes da realização da Audiência
Pública com objetivo de encaminhar o Projeto de Lei para a Câmara Legislativa.
Prosseguindo com a apresentação, o Sr. Valmir apresentou um software que foi
desenvolvido como parte dos serviços contratados pela Prefeitura no processo de
levantamento e cadastro da arborização urbana, e será uma poderosa ferramenta de
aplicação das metodologias de gestão das áreas mapeadas, onde cada árvore poderá ser
localizada e identificada individualmente. Por fim, foi apresentado um esboço do portal que
está sendo desenvolvido para a secretaria, onde cada ação aplicada pelo Poder Executivo
Municipal ficará registrada e os munícipes terão acesso em tempo real do que foi feito e o
exato local das intervenções. O Sr. Secretário de Meio Ambiente agradeceu e parabenizou
o Sr. Valmir pelo excelente trabalho desenvolvido.
3. Assuntos Gerais: em face ao adiantado da hora, não houve discussão de assuntos
gerais.
A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de julho de 2011. Nada mais havendo para
tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Cinthia Pestana Gomes
(...................), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e achada conforme, foi
assinada por mim, pelo Presidente e demais membros presentes. É parte integrante desta ata
a Lista de Presença.
Bertioga, 28 de junho de 2011.

Eng.º Ftal. ROGERIO LEITE DOS SANTOS
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Bolivar Barbanti Júnior

Carlos Figueiredo de Mello

PMB – titular

Fund. 10 de Agosto – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Rafael Magalhães Nunes

Centro de Tradições Nordestinas – titular

IPECAB – titular

Marcelo Godinho Lourenço
AEAAB – titular
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