ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2011
Data:

30/08/2011

Local:

Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal)

Início:

09h30

Término:

10h30

O Sr. Presidente deu início a reunião. Foi dispensada a leitura da ata pelo fato da mesma ter
sido encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação.
Ausentes representantes do IBAMA, da CETESB, da Sociedade Amigos de São Lourenço, e
da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga.
Pauta:
1. Licenciamento Ambiental: o Sr. Presidente relembrou a situação da suspensão do
Convênio e falou da expectativa sobre a manifestação do Judiciário para breve, favorável especialmente para o corte de árvores isoladas. Afirmou que o município vem
tratando uma estratégia jurídica aliada à técnica a fim de obter a solução definitiva,
que é o Projeto de Lei n.º 1/10, que está no senado desde janeiro/2010 e foi colocado
em pauta para votação desde 17/05/2010. Para tanto, o Sr. Presidente vem tentando
contato com o ilustríssimo Senador Aloysio Nunes, em prol de conseguir uma mobilização política para este fim.
2. Projeto Barco Escola: a bióloga Mylene Lyra falou sobre o projeto e informou que
este ano obtivemos a nota máxima no critério técnico, fato inédito dentre os projetos,
e recebemos os recursos da FEHIDRO para a implantação. Estamos na fase da assinatura do contrato para iniciar o processo de compra do Barco Escola. Porém, será
necessário fazer o transporte do Barco Escola, num valor estimado de R$ 10.000,00 e
gostaria de contar com a parceria do CONDEMA para esta verba. Os Conselheiros
APROVARAM por unanimidade.
3. Bertioga Iluminada: a Sr.ª Regina Muniz apresentou o projeto e informou que, apesar de ter sido sucesso ano passado, ainda não foi o suficiente para permitir uma captação significativa de recursos. A Sr.ª Regina apresentou seus colegas, Sr.ª Silvia,
Sr.ª Sandra e Sr. Bento, que fazem parte da coordenação do projeto. Apresentou ainda um portfólio do projeto. Agradeceu ao CONDEMA pela parceria que possibilitou a
concretização do projeto ano passado e falou que espera contar com a ajuda do Conselho mais uma vez. O Sr. Zaidan falou que é preciso fazer uma parceria entre a Prefeitura e o comércio, buscando cotas de contribuição. O projeto para este ano foi orçado em R$ 54.000,00 reais. O valor foi considerado pelos conselheiros, que, por unanimidade APROVARAM a proposta.
4. O Sr. Roy Beck pediu a palavra para expressar sua preocupação com a Exposição de
Orquídeas & Bromélias. O Sr. Presidente explicou que o evento não é organizado pela Prefeitura, que conta apenas com seu apoio.
5. PURA – Projeto de Uso Racional da Água: a Eng.ª Florestal Maria de Carvalho Tereza, Chefe da Seção de Educação Ambiental, relembrou o que é o projeto e explicou
o que resultará do convênio; falou que atende ao Projeto Município VerdeAzul, na diretiva “Uso da Água”. O convênio visa, além de trabalhar a conscientização ambiental
sobre evitar o desperdício, reduzir o consumo de água nos prédios públicos em 10%.

Alcançada esta meta, o município receberá desconto de 25% em suas contas contas
de água. Presentes o superintendente da SABESP, Sr. João César, a equipe do PURA e o ilustríssimo Sr. Prefeito de Bertioga, Arq. e Urb. José Mauro Dedemo Orlandini. A princípio o Sr. João César parabenizou o Sr. Prefeito e a equipe de Bertioga pela
assinatura do convênio e falou que este é apenas o primeiro passo para alcançar os
resultados satisfatórios para o município. Em seguida, com apoio do equipamento de
data show, apresentou o projeto sobre o convênio. Ao final da apresentação, o Sr.
Prefeito falou que está satisfeito por trabalhar em Bertioga o tripé da sustentabilidade:
Meio Ambiente, Turismo e geração de empregos. Para tanto, é preciso encontrar uma
equação que atenda a esses três pontos e buscar o equilíbrio entre a teoria e a prática. A preocupação ambiental, lembrou, já vem de seu primeiro mandato. A Secretaria
de Meio Ambiente, apesar de pequena, permite uma interação com cada um, cujos
empenhos possibilitaram a conquista, mais uma vez, do Selo Verde para o município.
Acredita que das diretivas do Projeto VerdeAzul, o Uso da Água seja a principal. Agradeceu a parceria do Governo do Estado, que está sempre presente nestas questões fundamentais.
Bertioga, 30 de agosto de 2011.

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