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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CMDU

ATA DE REUNIÃO Nº 001/2020
PRESIDENTE
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA

Flávia Manoela Lima Barbosa (Superintendente
SEPLAN)

HORÁRIO

24/01/2020 INICIO:
(Sexta- feira)

TÉRMINO:

10: 00 h

13:00 h

PARTICIPANTES:
NOMES

CARGO

SETOR

Adriana Lúcia Sant’Ana dos Santos

Suplente

SEDEC

Antônio Marcos dos Santos Santana

Titular

SDHCJ

Aristides Lourenço dos Santos Neto

Titular

SESCOP

Cleidson dos Santos Souza

Titular

Defesa Civil

David B. Cerqueira

Consultor

Dados&Tempus

Edilson Machado

Titular

SEDEC

Espedito Ralff M da Silva

Suplente

SEINF

Gabriela Rodrigues de Castro Borges

Titular

SEINF

Jefferson Luiz de Souza Campista

Suplente

SEPROJE

Maria de Fátima Siqueira

Titular

Superintendência de Trânsito

Meire Correia

Suplente

Superintendência de Trânsito

Michel Bacelar

Diretor

Hera Ambiental

Rafael Ferreira Santos Junior

-

Hera Ambiental

Ubiraci S. Costa Junior

-

Hera Ambiental

ASSINATURA

CONTATO

PAUTA:
1.
2.
3.
4.

Informes da reunião Petrobras em 06/08/2019;
Pontos Centrais do Polo Industrial
Encaminhamentos;
O que ocorrer.
RESUMO DA REUNIÃO:

A Presidente suplente do conselho Flávia Manoela Lima Barbosa iniciou a reunião dando os informes gerais, informando a causa da reunião,
onde a Hera ambiental deu entrada ao processo de reforma e ampliação para a atividade de Aterro Classe I, através do processo
administrativo nº 361/2018 onde o mesmo foi indeferido por tratar-se de atividade incompatível com o Licenciamento. Contudo o parecer foi
baseado no Art. 60 II da Lei nº 04/2017 que não permite atividades de alto impacto, a época da análise foi identificado pela Secretaria do
Meio Ambiente que esta seria a categoria do empreendimento nas resoluções CEPRAM. Contudo depois de pedida a reconsideração de
parecer por parte da Hera e que uma nova análise das secretarias foi realizada, optou-se por solicitar a Hera o EIV – Estudo de impacto de
Vizinhança e assim dar ou não prosseguimento ao pleito.
Assim em 11 de junho de 2019, sob processo administrativo nº3127/2019 foi dado início ao processo de elaboração do EIV com TR emitida
pela prefeitura e publicada em diário oficial em 17 de Outubro de 2019, diário nº 1397.
Foram apresentados os conselheiros aos presentes, dado as informações sobre o status do processo e os próximos passos e assim a
presidente suplente passa a palavra a Hera Ambiental para inicio da apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança.
A apresentação iniciou-se com uma explanação institucional e após esta a apresentação técnica, que levou cerca de 02h30min (duas horas
e trinta minutos) com pontuações dos conselheiros.
Dentre as considerações feitas pelos conselheiros, vale destacar a feita por Aristides Santos (SESCOP) com relação à fiscalização
ambiental e o descarte de material perigoso na área do Aterro Classe II, onde foi explicado pelos técnicos da Hera que os mesmo já
estariam inertes. Destacou-se também pelo mesmo conselheiro o incidente ambiental ocorrido em 2015 onde houve um transbordamento de
uma das lagoas de contenção, e foi explicada sobre as medidas tomadas pela Hera a época.
A Hera se comprometeu em disponibilizar todos os planos de monitoramento a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde.
Foi levantada também sobre a necessidade de intervenção no sistema viário que serve de acesso a Hera, devendo ter intervenções para
melhoria do mesmo, isto está como condição para a provação do Alvará de construção da Hera e como proposta mitigadora dos seus
impactos.
A presidente suplente Flávia Manoela (SEPLAN) chamou a atenção sobre as colocações de adensamento populacional e os impactos no
uso do solo, onde a hera deverá fazer a consideração levando-se em consideração ao crescimento populacional do entorno e as questões
do desenvolvimento urbano e econômico do Município para os próximos 10 (dez) anos.
Após a conclusão da Hera, o Conselho optou por fazer uma pausa e uma nova reunião interna para a avaliação do tratado na mesma.
3.0. O QUE OCORRER:
Não houve.
ENCAMINHAMENTOS:
a) Os conselheiros irão encaminhar as considerações para o e-mail da Presidente suplente para fazer a recomendação.
Relatora: Flávia Manoela Lima Barbosa
Próxima Reunião: a agendar

