
ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2010

Data: 26/10/2010

Local: Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal)

Início: 09h00 Término: 12h00

A reunião foi presidida pelo conselheiro André Santana, posto que o Secretário de 
Meio Ambiente, Sr. Rogerio Leite dos Santos, participava de uma reunião extraordinária 
do CONSEMA acompanhando o Sr. Prefeito de Bertioga. O Sr. Presidente deu início a 
reunião.  Ausentes  representantes  do  IBAMA  e  AEAAB.  Justificaram  a  ausência  os 
representantes do IPECAB e da Fundação 10 de Agosto. Foi dispensada a leitura da ata 
pelo  fato  da  mesma  ter  sido  encaminhada  por  email  aos  conselheiros  que  não 
apresentaram nenhuma observação. 

PAUTA:

1. Palestra  sobre  DOF  com  o  Sr.  Dimitrios  Paleologos,  vice-presidente  do 
SINDIMASP - Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras do Estado de São 
Paulo: o palestrante explanou o assunto com o apoio de data show e ressaltou que é 
preciso  incentivar  a  legalidade.  Continuou  afirmando  que  as  madeireiras  precisam 
cadastrar-se no Cadastro Técnico Florestal  – CTF.  Informou que o Documento de 

Origem Florestal – DOF deve ser emitido sempre que houver movimentação de 
madeira nova de um ponto para outro. Falou da importância de se mudar os 
conceitos, pois estamos vivendo uma época de transição, de aprender a lidar 
com o meio ambiente.  Todos os presentes puderam dirimir  suas dúvidas e 
discutir  o  assunto.  O  Sr.  Roy  Beck  sugeriu  que  fosse  solicitada  ajuda  da 
Câmara Técnica para tratar do assunto de áreas com frações ideais. Ao final, o 
Sr.  Dimitrius agradeceu a todos,  colocou-se à disposição e prontificou-se a 
encaminhar a apresentação para que a SM repasse a todos os interessados;

2. Processo  Administrativo  04245/09 Deliberação  sobre  Minuta  de  Decreto  que 
“Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal n.º 857 de 08 de julho de 2009 que 
se refere ao uso de produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora  
brasileira e  dá  outras  providências  correlatas”:  houve  consenso  em realizar  nova 
reunião,  com a  presença  do  Sr.  Dimitius,  para  ajustar  os  termos  da  proposta  do 
Decreto;

3. Processo 04923/03 e apensos – licença específica para atividade de lavra de 
areia: o Diretor de Desenvolvimento Ambiental, Marcelo Borges explicou do que se 
tratava o processo. Os conselheiros discutiram o assunto e concluíram que o assunto 
demanda maior atenção. Decidiram, então, suspender qualquer determinação até que 
a  questão da Unidade  de  Conservação  seja  definida.  O Sr.  Roy pediu  que fosse 
registrado o seu lamento pela ausência da conselheira Ingrid, representante do IBAMA 
nas reuniões;
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4. Processo 07245/01 e apensos – quanto ao projeto de esgoto: o DDA explicou que 
o  interessado  solicita  a  substituição  de  um  projeto  de  esgoto  já  aprovado  pelo 
Conselho por outro mais simples.  Os conselheiros  argumentaram e decidiram,  por 
unanimidade, pelo INDEFERIMENTO do solicitado; 

5. Processo 03255/2003 - implantação de garagem náutica em São Lourenço: o Sr. 
Bolivar informou tratar-se de uma pousada que tem pretensão de transformar parte do 
hotel em garagem náutica para receber jet  skis. Registrou que já houve problemas 
anteriormente  com  duas  garagens  instaladas.  Lembrou  que  o  Plano  Diretor  não 
permite  a  instalação  de  garagens  náuticas  nesta  área.  Após  discussão,  os 
conselheiros, por unanimidade, opinaram pelo INDEFERIMENTO do pedido;

6. Assuntos Gerais.

a. O Conselheiro Paulo Velzi informou que, quanto à questão “Esgoto 
Domiciliar,  Coleta  e  Tratamento  no  Jd.  São  Lourenço  –  Bertioga” 
acontecerá uma reunião ainda nesta semana para definir o ponto exato por 
onde passará a rede. Informou que estão verificando a possibilidade de 
utilizar a calçada. Avisou que deu entrada no pedido de autorização para 
implantação da estação elevatória. Pediu celeridade;

A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 30 de novembro 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, 28 de setembro de 2010.

André Rogério de Santana
CMB – titular 

Presidente do CONDEMA

Edson Nazareno Pupin
SMA – suplente

Paulo Roberto Maria Velzi
Sociedade Hípica – titular

Bolivar Barbanti Júnior
PMB – titular

Nelson Antonio Portero Júnior
PMB – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes
AARSL – titular

Quirino Alves Carneiro Filho
BMS – titular
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