ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2011
Data:

27/09/2011

Local:

Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal)

Início:

09h30

Término:

11h30

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 e da Fundação 10 de Agosto.

Pauta:
1. Sistema de Gerenciamento Ambiental: foi apresentado um modelo de Sistema de
Automação de Procedimentos de Gestão Ambiental, que tem como base o SIA – Sistema de Inteligência Ambiental. O modelo pode ser customizado para as necessidades de cada município, visando à informatização plena dos procedimentos ambientais; Os conselheiros conversaram e tiraram dúvidas sobre o Sistema; O Sr. Presidente lembrou que esta é uma ferramenta importante para o adequado gerenciamento
ambiental no município, especialmente no que se refere à organização, armazenamento das informações e transparência da gestão ambiental.
2. Arborização Urbana: o Sr. Presidente informou que foram oficialmente entregues os
produtos derivados do Plano Municipal de Arborização Urbana. O material, que será
encaminhado para os conselheiros por email, traz a minuta de projeto de lei que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana. A audiência pública onde se discutirá
quais serão as diretrizes para a arborização urbana do município, especialmente em
passeios públicos, praças e áreas verdes foi marcada para o dia 27 de outubro e os
demais detalhes serão encaminhados posteriormente.
3. Revisão do Código Ambiental: o Sr. Presidente falou que são muitos os pontos a
serem discutidos como, por exemplo, regulamentação de multas no município e educação ambiental, entre outras coisas; o material com as sugestões de alteração foi
encaminhado por email aos conselheiros e, se preciso, serão agendadas reuniões extraordinárias para tratar do assunto.
4. Assuntos Gerais:
a. Foi comentado o excesso de rigor aplicado pela Secretaria de Meio Ambiente
que, na opinião de algumas pessoas, vem causando problemas desnecessários. Afirmou que é preciso maleabilidade. O Sr. Secretário, por sua vez, afir-

mou que é preciso equilíbrio e que fará o que for possível, dentro da legalidade, para resolver estas questões;
b. Licenciamento Ambiental: o Sr. Presidente atualizou as informações e explicou que ainda não houve manifestação conclusiva sobre a questão do Licenciamento Ambiental feito pelo Município. Ressaltou, mais uma vez, que a equipe jurídica da Prefeitura, o Sr. Prefeito e a Secretaria de Meio Ambiente estão fazendo o possível para resolver esta situação com a maior brevidade
possível.
c. Marcelo Godinho: falou sobre a importância de se discutir novamente a questão das vistorias aéreas para conter invasões no município. O Sr. Presidente
informou que entende a importância desta solicitação, mas no momento não
há verba para contratação deste serviço.
A próxima reunião foi agendada para o dia 25 de outubro 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, 27 de setembro de 2011.

Eng.º Ftal. Rogerio Leite dos Santos
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

André Rogério de Santana

Rita de Cássia Espósito Poço

CMB – titular

CMB – titular

Bolivar Barbanti Júnior

Nelson Antonio Portero Júnior

PMB – titular

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Marcelo Godinho Lourenço

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

AEAAB – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Rafael Magalhães Nunes

Centro de Tradições Nordestinas – titular

IPECAB – titular

Carla Emília de Lima
OSCIP Boracéia Viva – titular

