
 

ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2011 
 

Data: 26/07/2009 

Local: Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito – Paço Municipal 

Início: 09h30 Término: 11h30 
 

A reunião foi presidida pelo conselheiro André Santana, posto que o Secretário 
de Meio Ambiente, Eng.º Ftal. Rogerio Leite dos Santos encontrava-se em reunião na 
AGEM, município de Santos/SP. Ausentes representantes do IBAMA, da CETESB, do 
IPECAB e da OSCIP Boracéia Viva. Foi dispensada a leitura das atas pelo fato das 
mesmas terem sido encaminhadas por email aos conselheiros que não apresentaram 
nenhuma observação.  

O Sr. Presidente informou que a OSCIP Boracéia Viva encaminhou ofício ao 
CONDEMA solicitando a substituição de seu representante titular, Sr.ª Regina Reich, 
pela Sr.ª Carla Emília  de Lima e que a publicação ocorrerá no próximo Boletim Oficial 
do Município. 

 

Pauta:  

1. Município VerdeAzul : o conselheiro Nelson Portéro apresentou e explicou a re-
solução SMA 36, de 18 de junho de 2011 que “Estabelece os parâmetros para a-
valiação dos Planos de Ação Ambiental para o exercício de 2011 no âmbito do 
Programa Município Verde Azul e dá providências correlatas”.   

2. Parque Municipal:  o Sr. Presidente apresentou aos conselheiros documento pro-
tocolado pelo Sr. Roy Beck em resposta ao ofício 007/11 – CONDEMA, informan-
do não haver nele parecer técnico que justifique o valor proposto. Os conselheiros 
discutiram o assunto e decidiram, face às muitas dúvidas geradas, encaminhar o 
processo à Procuradoria do Município para orientação sobre a propriedade da á-
rea, desapropriação e, especificadamente, em relação à cobrança de taxa sobre 
bem público para fins de compensação ambiental de determinados lotes particula-
res e de lotes públicos. Sugeriram também levantamento de áreas particulares, 
com débito de IPTU, viáveis para compensação, para montar um cadastro e assim 
verificar outras possibilidades de resolver a questão.  

3. Indicação de representantes para o Conselho do P arque da Restinga : os 
conselheiros indicaram os nomes do Sr. André Santana como titular e da Sr.ª Rita 
de Cássia como suplente. 

4. Processo Administrativo 00687/2010 – requeriment o de isonomia:  o Sr. Go-
doi, Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental, informou da presença do Sr. 
Pedro, proprietário da área em questão e apresentou a situação do processo em 
que o Sr. Pedro solicita considerar área verde do loteamento como área permeá-
vel, da mesma maneira que no processo 52722/88, aprovado pelo Conselho em 
reunião extraordinária de 10/06/2011. Os Conselheiros, após análise, APROVA-
RAM o pedido, por unanimidade. 



 

5. Assuntos Gerais:   

a. Um representante da OSCIP Boracéia Viva falou sobre o problema da ocu-
pação irregular em áreas públicas em Boracéia e solicitou providências.  

b. Paulo Velzi : falou da necessidade de manutenção das grades do Parque 
dos Tupiniquins, posto que o pagamento foi efetuado com verba do FUNES-
PA. Afirmou que cabe ao conselho zelar e cobrar a manutenção. Lembrou 
também que à época foi aprovada a compra de dois tratores e pediu que fos-
se verificado onde estão e qual o estado destes tratores; 

c. Paulo Velzi : explanou sobre o problema de quadriciclos, transportando com-
bustível de forma ilegal, abastecendo jet skis nas praias; sugeriu que fosse 
encaminhado um ofício para a Polícia Militar solicitando providências, bem 
como que a DOA seguisse com as vistorias nas instalações das garagens 
náuticas; Insistiu em notificar o Ministério Público e Polícia Ambiental; falou 
também que é preciso rever a Legislação que permite a SEFL emitir o alvará 
de funcionamento. 

d. Paulo Velzi : lembrou a questão do ultraleve. Informou que o Johnny conse-
guiu um lugar para levantar e pousar a aeronave. Disse que é preciso repen-
sar no monitoramento, que esta é uma necessidade do município. É preciso 
ter uma documentação de como a cidade está se desenvolvendo. Solicitou 
que seja colocado em pauta para a próxima reunião e que seja feito um le-
vantamento de gastos. O Sr. Bolivar, lembrou, mais uma vez, para deixar cla-
ro, que monitoramento é importante desde que a DOA tenha estrutura de 
trabalho. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de julho de 2011. Nada mais ha-
vendo 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 presen-
tes. É parte integrante desta ata a Lista de Presença. 

Bertioga, 26 de julho de 2011. 
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