ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2013
Data:

26/02/2013

Local:

Sala de reuniões do Gabinete (Paço Municipal)

Início:

09:53 hs

Término: 11:06 hs

A reunião foi presidida pelo Vice presidente André Rogerio de Santana, posto
que o Secretário Interino de Meio Ambiente, Sr. José Marcelo Ferreira Marques
informou aos membros de um compromisso agendado. Ausentes representantes do
SMA, e IBAMA, FUNDAÇÃO 10 DE AGOSTO E IPECAB. Foi dispensada a leitura da
ata pelo fato da mesma ter sido encaminhada por email aos conselheiros que não
apresentaram nenhuma observação.

PAUTA:

1 - Município Verde Azul: O conselheiro Nelson Portero informou que o governo fará
um treinamento das novas diretrizes do Município Verde Azul. Estão nomeados como
representantes: Nelson Portero, como titular e Maria Carvalho Tereza, como suplente.
Esclareceu que os municípios que foram certificados já receberam equipamentos e que
temos que ficar atentos quanto à isso. O conselheiro e vice-presidente do CONDEMA,
André diz que o CONDEMA precisa discutir até que ponto estamos aproveitando esses
recursos.

2 – Apresentação – Diagnóstico Sócio ambiental Instituto Polis: O conselheiro
Paulo Velzi pediu a dispensa do assunto porque o Instituto enviou o material, mas não
enviou nenhum representante para a apresentação. Todos concordaram por
unanimidade.

3 – Resíduos Sólidos: Godoi esclarece que a Terracom apresentou um projeto que
está sendo analisado na Seção de Aprovação e Licenciamento de Obras e que
provavelmente no prazo de 6 meses a usina para a separação de lixo estará
funcionando. Godoi apresentou um relatório da última coleta que foram 12 mil
toneladas de lixo coletados em janeiro, comparado com 2400 toneladas coletados em
novembro. Velzi disse que é um projeto inicial e enquanto não tivermos a usina não se
pode fazer a coleta em toda a cidade. Godoi diz que o Projeto do Plano Diretor de
Resíduos Sólidos que estava na Câmara Municipal foi devolvido para ser revisto e
devolvido para a câmara e que amanhã terá uma reunião sobre isso no GAEMA. Ficou
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decidido entre os conselheiros que esse assunto ficará para a pauta da próxima
reunião.

4 – Assuntos Gerais:

a) O conselheiro André recomendou que o processo de desassoreamento do
Itapanhaú fosse transferido da Secretaria de Segurança e Cidadania para a
Secretaria de Meio Ambiente, conforme uma publicação do jornal Costa Norte. O
conselheiro diz que a Secretaria de Meio Ambiente e o CONDEMA são os mais
adequados para tratar do assunto e os demais conselheiros pedem para que
seja acelerado o estudo de impacto ambiental para que o rio seja desassoreado
com mais agilidade para melhorar a navegabilidade do rio Itapanhaú e aumentar
a calha do rio. Os conselheiros decidiram colocar o assunto na pauta da próxima
reunião.
b) O conselheiro Paulo Velzi questiona a respeito do PERB, que segundo ele está
abandonado e diz que o Governo do Estado criou o parque, mas não consegue
manter, é lento nas ações. Ficou decidido por unanimidade que a prefeitura vai
procurar o GAEMA, para que sejam cobradas ações do governo.
c) O conselheiro Paulo Velzi pede para que seja registrado em Ata a sua
indignação quanto a uma reportagem em um jornal local dizendo que áreas
públicas foram roubadas e invadidas na época em que ele foi Secretario de
Meio Ambiente e que isso é um absurdo. Disse que já se posicionou e que já
está tomando as providências legais quanto às calúnias do jornal. Esclareceu
que toda área de preservação permanente (APP) não é área pública, e sim, é
uma área particular que é preservada.
d) A conselheira Rita pede para que seja discutida a Resolução nº007/11 do
CONDEMA. Godoi esclarece que essa resolução está de acordo e que já foi
mudado no ano de 2012 e no Código Ambiental também está sendo mexido.
Todos os conselheiros concordaram que a lei fosse divulgada para todos os
profissionais através da Associação dos Engenheiros e Arquitetos.
e) O conselheiro Ubirajara sugere para que a próxima reunião seja feita no Viveiro
de Mudas, da Secretaria. Os conselheiros ficaram de analisar a possibilidade.
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A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de março de 2013. Nada mais
havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adriana
Pestana Branco (...................), 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, 26 de fevereiro de 2013.

André Rogério de Santana
CMB – titular
Vice-Presidente do CONDEMA

Rita de Cássia Espósito Poço

Bolivar Barbanti Júnior

CMB – titular

PMB – titular

Nelson Antonio Portero Júnior

Wilson Roberto da Silva

PMB – titular

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Carla Emília de Lima

Centro de Tradições Nordestinas – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Marcelo Godinho Lourenço

OSCIP Boracéia Viva – suplente

AEAAB – titular
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