ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2016
Data:

30/08/2016

Local: Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço
Início: 09h40

Término: 12h00

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Foi
justificada a ausência dos representantes SMA/SP e ausentes os representantes do
IBAMA e da CMB. Foi dispensada a leitura da ata pelo fato de a mesma ter sido
encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação,
sendo assim aprovada por unanimidade.
A Sra. Presidente solicitou uma inclusão na pauta para retomar o assunto
discutido na reunião passada sobre o aditivo na aprovação feito ao FUNESPA, para
inclusão de mais três Guardas Municipais, pois eles se encontravam afastados, e
convidou o Sr. Zacarias para maiores esclarecimentos sobre o assunto. Foi explanado
está sendo tratado junto à Secretaria de Finanças que os exames psicológicos serão
custeados por verba da Secretaria de Segurança e somente as despesas dos Guardas
Ambientais serão pagas pelo FUNESPA no valor de R$ 8.000,00. A aprovação dessa
despesa foi votada e aprovada pelo Conselho de maneira unanime.
PAUTA:
1. Saneamento Ambiental: a Sra. Presidente iniciou o assunto explicando todas as
tratativas sobre o contrato do Programa de Saneamento Ambiental entre o
Município, Estado e a SABESP, informando que está em elaboração uma minuta de
Lei sobre a Politica Municipal de Saneamento. Os técnicos da SM explicaram todas
as tratativas que estão sendo feitas com os diversos parceiros sobre a intenção de
assinatura de convênio junto ao Governo de Estado para validação de contrato do
programa junto à SABESP e regularizar os outros sistemas de abastecimento de
água e esgoto instalados no município que são independentes. Informou ainda que
nesta data, à tarde, será realizada uma reunião com o Prefeito para apresentar a
minuta da legislação municipal e alinhar os assuntos futuros a serem tratados. A
Sra. Presidente reforçou que essa importante demanda emanou do CONDEMA e foi
apoiada pelos Conselheiros, aos quais agradeceu os trabalhos.
2. Município Verde Azul: a Sra. Presidente apresentou a Resolução Estadual SMA
n.º 23/2016 sobre as diretivas do Programa Município Verde Azul, que tratam da
gestão relacionada ao meio ambiente em âmbito municipal no Estado de São Paulo.
Nesse ano, uma grande importância tem sido dada ao CONDEMA e sua
representatividade e ações. A Sra. Presidente informou que o PMGIRS está em fase
de ser aprovado pelo legislativo municipal e que a equipe da Seção de
Planejamento Ambiental e o Núcleo de Educação Ambiental estão ministrando
cursos de capacitação sobre o tema Resíduos Sólidos para os professores, agentes
de saúde e comunitários, para que possam ser multiplicadores das informações
sobre o tema. O Sr. João perguntou por que não foram incluídas as escolas
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particulares. Foi explicado que esse processo está sendo iniciado pelas escolas
municipais, conforme está previsto no PMGIRS e será expandido, conforme também
previsto no plano. A Sra. Presidente explicou também que está sendo elaborada
uma minuta de Lei em âmbito regional para tratar sobre os resíduos passíveis de
Logística Reversa com a intenção de regrar esse assunto. Essa legislação será
deflagrada por todos os municípios da Baixada Santista e fará com que os
fornecedores atendam ao que está determinado na Lei de Resíduos Sólidos e
Logística Reversa. O conselheiro Fernando Poyatos, da Secretaria de Meio
Ambiente, continuou explanando sobre a finalidade de cada uma das 10 diretivas do
PMVA e como serão desenvolvidos e executados os trabalhos e atividades. O
conselheiro Luiz Augusto explicou que essas diretivas tem como função a tentativa
de melhorar a qualidade ambiental, mas devem ser levados em consideração
também os aspectos sociais e econômicos. A Sra. Presidente salientou que as
informações e relatórios produzidos pelo PMVA são importantes até para serem
utilizados em projetos futuros, pois cria-se um banco de dados a ser utilizado. Foi
citado o projeto do IPT e os dados importantes que estão sendo utilizados no
programa. Informou os resultados das etapas na continuidade do projeto “IPT RSU
Energia”, com as entrevistas feitas no bairro amostra. Assim que ficar pronto o
relatório conclusivo será divulgada ao Conselho. Após o final das explanações sobre
o tema da pauta, a Sra. Presidente agradeceu aos conselheiros Fernando Poyatos e
Adriano Baião, Técnicos da SM, pelas explanações e agradeceu ao Conselho pelo
apoio à SM.
3. Assuntos Gerais:
a. FUNESPA: foi solicitado pelo conselheiro Aldo o envio mensal de balancete, com
as entradas e saídas de recursos financeiros do FUNESPA. O conselheiro Luiz
Augusto solicitou um levantamento das receitas de entrada de recursos
financeiros para o fundo. A Sra. Presidente informou que as receitas de entrada
são proveniente dos licenciamentos ambientais realizados pela SM e que, devido
a uma limitar judicial, o licenciamento está paralisado em todas as áreas costeiras
do Estado de São Paulo compreendidas entre os 300 metros de preamar
máxima. O conselheiro Paulo Velzi explicou como foram feitas as tratativas
quando da criação dessa Legislação. O conselheiro Paulo Braga sugeriu a
elaboração de um documento pelo Conselho para solicitar ao MP as soluções
para o problema, em relação às questões de invasão dentro do município. A Sra.
Presidente informou que em todas as áreas do município que sofrem pressão de
invasão já estão sendo monitoradas inclusive com inúmeros Inquéritos Civis
acompanhados pelo MP e GAEMA/BS.
b.Planos de RCC e Resíduos Sólidos: a conselheira Teresa perguntou como
andam os Planos de RCC e Resíduos Sólidos. Foi informado que os processos
estão em fase encaminhamento ao legislativo municipal para as devidas
aprovações e promulgação das Leis. Foi sugerida a criação de uma comissão
para acompanhar esses processos e cobrar agilidade no tramite. Foi aprovada a
criação da comissão.
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A próxima reunião foi agendada para o dia 27 de setembro de 2016, na sala de reunião
do Shopping da Riviera. Nada mais havendo para tratar, a Senhora 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, 30 de agosto de 2016.

Bióloga MARISA ROITMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA
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PMB – titular

PMB – titular
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Paulo Braga de Oliveira

José Aldo Ricciardi Favaretto

Instituto Irmão Sol – titular

ONG Crescer – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Paulo Roberto Maria Velzi

OSCIP Boracéia Viva – titular
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