ATA DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2017

Data:

31/01/2017

Local:

Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço

Início:

09h30

Término:

11h45

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA e da CMB .
Representantes da ONG Crescer justificaram suas ausências.
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.
PAUTA:
1. Apresentação do Secretário de Meio Ambiente e presidente do CONDEMA: a reunião
iniciou com a apresentação do Sr. Fábio Fernandes, nomeado Secretário de Meio
Ambiente e, portanto, presidente do CONDEMA, bem como com a apresentação de todos
que compõe a mesa, conselheiros e convidados.
2. Composição biênio 2017/2019: o presidente informou das inscrições para as eleições do
novo biênio. Conselheiro Paulo explicou o regulamento para as eleições para composição
do conselho, frisou que há necessidade das entidades comprovarem a documentação e
sua atuação, e após a leitura do edital solicitou aumento no prazo para as inscrições, que
ficou estabelecido que acontecerá de 06 a 24 de fevereiro próximo. O Presidente sugeriu a
formação de uma comissão para avaliar a documentação que será entregue pelas
entidades. Comissão composta por: Castro Paulo, Braga e Ubirajara .
3. Assuntos Gerais:
a. Conselheiro Paulo Velzi leu a lei que regulamenta o FUNESPA e explicou para o
presidente o funcionamento do controle dos valores. Sugeriu que o servidor Marcio, da
Contabilidade da Prefeitura, continue a trazer as informações da conta do FUNESPA
nas reuniões e os demais conselheiros concordaram.
b. Conselheiro Paulo Velzi comentou que a Comissão de Licenciamento tem atuação de
grande importância na aprovação dos projetos, e o conselheiro Fernando Poyatos
complementou que a comissão é composta apenas por membros do conselho.
c. Conselheiro Paulo Velzi solicitou que a legislação pertinente seja encaminhada para
todos os membros do conselho, acrescentou que há necessidade de fazer uma
atualização na legislação atual. Convidado, Diretor de Operações Ambientais, Nelson
Jorge de Castro, sugeriu que algumas coisas podem ser alteradas por decretos. O Sr.
Presidente complementou dizendo que também podem ser feitas normativas e
resoluções.
d. Presidente disse que o Prefeito fará a indicação do membro representante da prefeitura
e que este pode ser da Secretaria de Turismo. Conselheiro Paulo Velzi comentou sobre
a importância da participação da Diretoria de Operações Ambientais no CONDEMA em
todas reuniões. O convidado Ian reiterou a importância com a participação da Diretoria
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de Operações Ambientais e pediu que todos tenham direito a palavra. O Presidente
concordou que todos tenham direito a palavra, mas que se houver algum problema,
isso ocorrerá apenas no final da reunião.
e. Presidente informou que solicitou reunião com Secretário de Estado de Meio Ambiente
e com Marcos Cipriano da CETESB. Conselheiro Paulo Velzi explicou que CETESB se
recusa a licenciar lotes pequenos. Presidente questionou se pode compensar fora do
município e na área do Parque Estadual. Convidado Washington, fiscal da Secretaria
de Meio Ambiente, explicou como funciona a liberação para compensação.
f. Visita da Promotora: Conselheiro Carlos Figueiredo avisou que a Promotora Flávia,
estará no dia 09 de fevereiro em Bertioga, ponto de encontro será no SIV, vistoria
referente às benfeitorias para o município firmadas no acordo judicial.
g. Presidente deu a palavra ao conselheiro Fernando Poyatos que fez os pedidos da
Coordenadora de Educação Ambiental, Mylene Lyra, para a Educação Ambiental e
Feira de Orgânicos:
I. Mesas para exposições e outros eventos, custo estimado de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais): participante Ian e suplente Carla questionaram a utilização
das mesas para a feira de orgânicos e quem irá se responsabilizar pelos
equipamentos. O conselheiro Fernando Poyatos respondeu que a responsabilidade
é da Secretaria de Meio Ambiente. Presidente explicou que o equipamento é
necessário para auxílio do projeto que esta no início. Presidente sugeriu a votação
para aquisição dos equipamentos. O pedido foi APROVADO por unanimidade.
II. Equipamentos para o Barco Escola exigidos pela Capitânia dos Portos:
suplente Carla e conselheiro Paulo Velzi pediram que nas próximas reuniões
apresentem ofícios com as solicitações. Presidente acrescentou que a presença de
Mylene Lyra é importante para explicar os projetos nas reuniões e sua ausência se
deu por causa do curso de férias.
h. O Sr. Valdizar, Coordenador de Controle de Ocupações da Secretaria de Meio
Ambiente, fez leitura do ofício para o aluguel de retroescavadeira e motorista para
auxiliar nas ações contra as invasões que ocorrem no município. O convidado Ian disse
que há retroescavadeira da Secretaria de Meio Ambiente sendo utilizada pela
Secretaria de Serviços Urbanos e outra sendo utilizada no transbordo. Conselheiros
Paulo Velzi e Wilson Roberto sugeriram que a locação seja feita por tempo
determinado. Convidado Nelo Fernandes sugeriu que o Secretário de Meio Ambiente
converse diretamente com o Secretário de Serviços Urbanos e afirmou que é
necessária a incorporação desta secretaria nas ações. Conselheiro Paulo Velzi sugeriu
que não tendo sucesso no retorno da máquina retroescavadeira para a Secretaria de
Meio Ambiente seja autorizada a locação.
i. O Diretor de Operações Ambientais, Nelson J. de Castro, apresentou fotos das
invasões que ocorreram nas áreas de preservação; regaste de animais silvestres, e
completou explanando que é necessário para as ações e fiscalizações ajuda de outros
setores da prefeitura. E apresentou a veterinária Rafaela que realiza trabalho voluntário
com animais domésticos e silvestres, que solicitou apoio do CONDEMA para dar
continuidade as suas ações e voltar para explanar detalhadamente seu trabalho. Fábio
autorizou o retorno da Rafaela na próxima reunião para expor seu trabalho.
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A próxima reunião foi agendada para o dia 21 de fevereiro de 2017. Nada mais havendo para
tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Sandra Regina Almeida
(...................), 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, 31 de janeiro de 2017.

FÁBIO FERNANDES
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Fernando Almeida Poyatos

Paulo Roberto Maria Velzi

PMB – titular

AEAAB – titular

Wilson Roberto da Silva

Carlos Figueiredo Mello

AJSLI – titular

Fundação 10 de Agosto – titular

Paulo Braga de Oliveira

Ubirajara Gonçalves de Lima

Instituto Irmão Sol – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular

Luiz Augusto Pereira de Almeida

João Nóbrega Júnior

Fundação 10 de Agosto – suplente

SMA – suplente

CA4b_bertioga (ata191 jan2017) - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 3 de 3

