
ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2010

Data: 27/07/2010

Local: Casa dos Conselhos - Rua Luiz P. de Campos, 1117 – Vila Itapanhaú, Bertioga/SP

Início: 09h30 Término: 11h40

O Sr. Presidente deu início a reunião.  Ausentes representantes do IBAMA e da 
Secretaria do Estado de Meio Ambiente. O Sr. Presidente sugeriu que a ata da reunião 
passada  fosse  encaminhada  por  email  para  aprovação  e  todos  os  conselheiros 
concordaram.

Pauta:

1. Assuntos Gerais: 

a. Proposta  de  Tratamento  de  Esgoto  para  o  Jardim  São  Lourenço:  o  Sr. 
Presidente  explicou  que  a  Camargo  Corrêa  Desenvolvimento  Imobiliário  S/A 
elaborou  o  projeto  protocolado  pela  SABESP  na  Prefeitura,  analisado  pela 
Comissão para Avaliação de Projetos de Esgotamento Sanitário do CONDEMA, 
que fez algumas considerações. Falou que persiste um impasse nas tratativas, 
porém o projeto atende satisfatoriamente ao quesito  técnico.  O Sr.  Presidente 
afirmou  que  é  importante  cuidar  para  que  o  empreendimento  não  seja 
prejudicado,  mas  também  é  imprescindível  garantir  que  a  rede  seja  ligada  a 
contento. Ressaltou que há vontade e disposição de todos os envolvidos para 
solucionar  a  questão.  Sugeriu  que as  tratativas  fossem transformadas em um 
Termo de Compromisso e todos aprovaram;  

b. Instalação  de  Unidade  de  Conservação  no  Município  pela  Fundação 
Florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente: o Sr. Presidente lembrou 
que este é um assunto extenso, largamente discutido nas reuniões do Conselho 
e, especificamente, em quatro reuniões públicas realizadas nas últimas semanas. 
Explicou que agora é necessário correr contra o tempo, pois o prazo final para 
definição de tudo é em outubro. Afirmou que Bertioga é o único município que 
vem tendo a lucidez  de discutir  e  elaborar  um projeto  técnico.   Informou aos 
presentes, de forma resumida,  o que foi  resolvido em cada uma das reuniões 
sobre as questões de habitação, definição do polígono, tributos e compensação 
ambiental  para  empreendimentos  realizados  no  município.  Destacou  que  a 
proposta deverá garantir, antes de tudo, a manutenção do Plano Diretor. Explicou 
que o volume de informações é grande e, por isso, será necessária muita atenção 
para concluir a proposta a contento. O conselheiro Paulo Velzi lembrou que as 
reuniões são abertas e a participação de toda a comunidade é fundamental. Pediu 
que todos se façam presentes. Destacou que apesar de todas as dificuldades, 
todos, juntos, têm conseguido realizar  um trabalho de excepcional  qualidade e 
parabenizou a todos pela dedicação. O Sr. Presidente informou que convocará 
uma reunião extraordinária para deliberação da proposta. Em seguida, desculpou-
se com os presentes e pediu licença para retirar-se porque tinha um compromisso 
agendado com o Sr. Prefeito, passando a condução da reunião ao conselheiro 
André Santana;

c. O  Sr.  Roy  Beck registrou  seu  protesto  por  conta  da  falta  de  espaço  para 
acomodação de todos os presentes na sala da Casa dos Conselhos, no que foi 
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acompanhado pelos demais. O conselheiro Paulo Velzi colocou a Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB à disposição como 
local alternativo para as reuniões;

d. O  Sr.  Marcelo  Borges,  Diretor  de  Desenvolvimento  Ambiental,  informou  que 
encaminhará  por  email  aos  conselheiros  minuta  que  “Dispõe  sobre  os 
procedimentos para análise dos pedidos de supressão de vegetação nativa e/ou 
implantação de parcelamento do solo ou qualquer edificação em área urbana”, 
para apreciação na próxima reunião do CONDEMA; 

e. Questionado sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana, o DDA informou que o 
Secretário de Meio Ambiente tem trazido regularmente às reuniões informações 
sobre os procedimentos tomados e que estas informações estão devidamente 
registradas nas atas. Sugeriu que os interessados em maiores detalhes lessem o 
edital apenso ao processo 01816/2009 que trata do assunto. Explicou que o edital 
é bastante exigente e que a proposta técnica apresentada inclui  até mesmo a 
elaboração de um software para gerenciamento do Plano Diretor de Arborização 
Urbana. Colocou-se à disposição para esclarecimentos;

f. O Sr. Paulo Velzi lembrou que ainda é necessário discutir o mais breve possível 
as questões dos Jet Skis e do patrulhamento aéreo; 

g. Sr.  Roy  Beck  solicitou  inclusão  da  questão  “Sítio  Rio  da  Praia”  na  pauta  da 
próxima reunião do CONDEMA;

2. Programa Município Verde Azul: em face ao adiantado da hora este tópico será 
discutido na próxima reunião.

A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 31 de agosto de 2010. Nada 
mais havendo para tratar,  o Sr.  Presidente deu por encerrada a reunião,  da qual  eu, 
Cinthia Pestana Gomes (...................), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida 
e achada conforme, foi assinada por mim, pelo Presidente e demais membros presentes.

Bertioga, 27 de julho de 2010.

Eng.º Ftal. Rogerio Leite dos Santos
Secretário de Meio Ambiente

Presidente do CONDEMA

André Rogério de Santana
CMB – titular

Bolivar Barbanti Júnior
PMB – titular

Paulo Roberto Maria Velzi
Sociedade Hípica – titular

Carlos Figueiredo Mello
Fund. 10 de Agosto – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes
AARSL – titular

Quirino Alves Carneiro Filho
BMS – titular

Rafael Magalhães Nunes
IPECAB – titular 

Marcelo Godinho Lourenço
AEAAB – titular 
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