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O Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONDEMA) de Santa Fé do
Sul, conforme o disposto na LEI COMPLEMENTAR Nº 130, DE 11 DE OUTUBRO
DE 2007 vem realizando suas reuniões ordinárias. No dia dezenove (19) de setembro
(09) de dois mil e nove (2019) na 20ª Reunião ordinária, com início às 15h00 e término
às 16h 45 min na sala de reuniões da Prefeitura Municipal – Santa Fé do Sul, os
membros do Conselho se reuniram para tratar sobre os diversos temas relacionados ao
meio ambiente, com o objetivo de melhorar e fortalecer a política ambiental do nosso
município. A saber:
 Leitura e Assinatura da Ata anterior: foi realizada a leitura e após achada
conforme foi assinada por todos.
 Plano Gestão Ambiental e apresentações das ações realizadas no ciclo de outubro
de 2018 a setembro de 2019 e que serão enviadas para o PMVA juntamente com
documentos comprobatórios para a certificação final.

O interlocutor do PMVA

senhor Marcelo Correa explicou que até o próximo dia trinta de setembro deverá ser
entregue o novo Plano de Gestão Ambiental, constando as ações ambientais executadas
no PMVA de outubro até a presente data. De acordo com a Resolução do PMVA, para
que o município possa ser certificado. Disse também que as ações pontuadas na préqualificação e que não receberam apontamentos, não serão enviadas, a não ser aquelas
que necessitassem de atualizações. O senhor presidente pediu para que os
interlocutores do PMVA Marcelo Correa e Neuza Garcia Ribeiro Lodete realizassem a
apresentação aos demais membros do conselho para que na sequencia se
manifestassem

sobre

o

Plano

de

Gestão

Ambiental

e

documentos

comprobatórios: ET4-Monitoramento que consiste numa visita técnica pelo
interlocutor na Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - ETE, com
encaminhamento de um relatório com foto dessa visita e de um laudo de
análise; ET5-Ação no VerdeAzul de educação ambiental - foco: tornar pública
a existência e importância da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário –
ETE; Pró-Atividade (coleta do óleo usado, Papa óleo ). RS2-Ação no
VerdeAzul prevista no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos. (Implantação do novo Aterro- Finalizar meta 1.3); RS6 - Ação no
VerdeAzul - Piloto de Compostagem que visem tratar resíduos sólidos
orgânicos.(Horta a partir de Compostagem orgânica no Renascer); RS7 Ação no VerdeAzul de educação ambiental - foco em: ações de
Sensibilização e Mobilização para a coleta seletiva (Realização de
campanha e sensibilização coleta seletiva); BIO1 -Plano Municipal de Mata
Atlântica e a aprovação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente;
BIO2-Demonstrar Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, com base na
Lei Municipal; BIO3-Ação no VerdeAzul voltada à guarda responsável de
cães e gatos; BIO5-Ação no VerdeAzul para a conservação da fauna
silvestre (Preservação e cuidados com a mata dos macacos ); BIO6-Ação no
VerdeAzul de educação ambiental, cujo foco é “a importância e necessidade da
salvaguarda da biodiversidade”. (Projeto: Verde que te quero verde:
Importância da salvaguarda da biodiversidade); -Pró-Atividade (animais
silvestres);
(obrigatório

AU1-Desenvolver
em

novos

e

implantar

loteamentos)

e

“ESPAÇO

publicidade;

ÁRVORE”

AU3-Atualizar

cronograma do Plano Municipal de Arborização Urbana; AU4-Desenvolver
e executar Piloto de Floresta Urbana e dar publicidade. (Implantação e
manutenção na proximidade do complexo turístico); AU5-Possibilitar que
profissionais da estrutura municipal envolvidos com a arborização urbana
sejam capacitados e que estes reproduzam o conhecimento no município;
AU7-Ação

no

VerdeAzul

de

educação

ambiental

com

“gestão

participativa”.(Gestão participativa, foco em arborização urbana- Praça das
Águas Dançantes); Pró-Atividade (viveiro de mudas ). MS1-Levantamento

da(s) fonte(s) geradora(s) e da quantidade de energia elétrica consumida
pelo município, no meio urbano (no meio rural é facultativo); e incentivo ao
uso de outras fontes de energia renováveis, de baixo impacto ambiental e de
tecnologias; MS2-Implantação de “Instalação Modelo”, em edificação
pertencente ao Poder Público Municipal, contendo, no mínimo, 10 (dez)
itens relacionados à sustentabilidade, com demonstração da publicidade e da
visitação.(PSF Centro III, rua 18,1530 ); MS3-Demonstração da aplicação
da Lei Municipal do Documento de Origem Florestal - DOF. MS4Comprovação da aplicação da norma legal municipal relativa ao Cadastro
dos Comerciantes de Madeira Nativa no Estado de São Paulo –
CADMADEIRA; MS7-Ação no Verde Azul de educação ambiental, com
foco em “difusão e capacitação de técnicas de boas práticas sustentáveis em
energia e/ou alimentação, e/ou habitação”. (Curso de tomate orgânico); Pró-Atividade (reutilização de cartucho, recauchutagem de pneus,
reutilização de resíduos de construção civil e de poda urbana). GA1Nascente Modelo Municipal (visita a nascente modelo); GA2-Ação no
VerdeAzul que promova o uso racional da água. (Programa de uso racional
de água); GA6-Ação no VerdeAzul de recuperação ambiental de nascentes
e seu entorno; Pró-Atividade (Programa Mutirão de limpeza da orla). QA4Comprovação da aplicabilidade da Lei de Queimada Urbana; QA7-Ação no
VerdeAzul de educação ambiental com foco em “queimada urbana
(palestras sobre queimada urbana); QA8-Mapeamento atualizado e
comentado das ocorrências de queimadas no Município, segundo dados do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE; Pró-Atividade (Programa
Redução de poluentes). CA1-Participação de funcionários municipais nas
Câmaras Técnicas dos respectivos Comitês de Bacias, com o conhecimento
do Conselho Municipal de Meio Ambiente. (Comitê da Bacia São José dos
Dourados); CA2-Ato administrativo emitido pelo prefeito, nomeando os
membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, de acordo com a lei
e/ou regimento interno (enviar Lei); CA3-Todas as convocações das
reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente e as respectivas atas

devidamente assinadas; CA4-Manifestação do Conselho Municipal de Meio
Ambiente, constando em ata atualizada, sobre o Plano de Gestão Ambiental
e sobre os Documentos Comprobatórios, totais ou parciais, enviados para o
Programa Município VerdeAzul –PMVA; -Pró-Atividade (Conselho
Móvel). US1-Plano de Controle de Erosão e aprovação na Câmara de
Vereadores; US2-Ação no VerdeAzul relacionada ao cronograma físico
constante no Plano de Controle de Erosão municipal; US3-Ação no
VerdeAzul relacionada às áreas municipais contaminadas ou com risco de
contaminação (Programa de Monitoramento da Destinação Final de Óleo
Lubrificante Usado, Embalagens, Filtros, Estopas e Manutenção de Caixas
Separadoras para Água e Óleo em Postos de Combustíveis); US4-Ação no
VerdeAzul relacionada aos processos geodinâmicos perigosos ou à
exploração ou potencial exploração de recursos minerais municipais.
(Jardim Brasilia); US5-Inserção via COMDEC, no Sistema Integrado de
Defesa Civil do município de dados sobre ocorrências de defesa civil na
cidade, ou declaração de não ocorrência; US7-Ação no VerdeAzul de
educação ambiental, com foco em “fragilidades e potencialidades do uso do
solo”. (Erosão – educação ambiental); US8-Mapeamento relativo às áreas
de contaminação do solo, processos geodinâmicos perigosos e mineração,
com comentário integrado das áreas de risco do município; Pró-Atividade
(Recuperação de estradas rurais). EEA1-Programa Municipal de Educação
Ambiental em funcionamento e aprovação na Câmara de Vereadores.
(Programa de Educação Ambiental aprovado na Câmara); EEA2-Estrutura
de primeiro escalão ou outras estruturas que os Municípios disponham.
(Organograma); EEA3-Demonstração de utilização do Fundo Municipal do
Meio Ambiente (aquisição de balainhos para o viveiro); EEA4-Ação no
VerdeAzul decorrente de articulação intermunicipal. (Convenio com o
município de Rubineia para ação intermunicipal- permissão para o uso do
aterro de resíduos domiciliares); EEA5-Demonstração de fiscalização
ambiental municipal. (Notificações emitidas por fiscais e brigada e Guarda
Municipal); EEA7-Criação de um Centro ou espaço de educação ambiental

e a comprovação das suas atividades; Pró-Atividade (implantação do
Disque Denúncias crimes ambientais). Após a leitura e explanação do Plano de
Gestão Ambiental e os documentos comprobatórios que serão enviados ao PMVA no
final do mês, o Presidente José Emídio Calazans

deixou em aberto para que os

Conselheiros sanassem as dúvidas e na sequência pediu para que se manifestassem.
Todos os conselheiros se manifestaram de forma positiva, aprovando o Plano e
parabenizaram o trabalho desenvolvido pela equipe.



Outros assuntos onde foi falado pelo senhor Marcelo Correa que as ações do PMVA
no município ainda continuam porque são um processo continuo e em outubro inicia-se
o novo ciclo do Programa, e tem várias ações em andamento. Sem mais assunto na
pauta o senhor José Emídio em suas considerações finais, agradeceu a presença de
todos, dando por encerrada a Reunião.


Santa Fé do Sul, 20 de setembro de 2019.

Jose Emidio Araujo Calazans
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente

