
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2011

Data: 04/01/2011

Local
:

Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal)

Início
:

09h00
Término
:

11h00

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, 
da Sociedade Hípica e da Fundação 10 de Agosto, além dos Srs. Nelson Portero 
(PMB)  e  José  Carlos  Gonçalves  (CMB).  Explicou  que  hoje  não  será  aberto 
espaço para assuntos gerais, posto que esta é uma reunião pontual para informar 
sobre assinatura de aditivo de Termo de Convênio entre a Prefeitura de Bertioga 
e a CETESB. 

PAUTA:

1. Termo de Aditamento de Convênio entre a Prefeitura de Bertioga e 
a  CETESB: o  Sr.  Presidente  iniciou  falando  sobre  o  histórico  do 
convênio  que  havia  em  1998  e  não  foi  renovado  e  explicou  que  o 
licenciamento  ambiental  é  uma  demanda  antiga  do  município.  Hoje 
temos  um  convênio  formal  e  legal  para  proceder  o  licenciamento 
ambiental  para  a  ocupação  de  pequenos  lotes.  O primeiro  termo foi 
assinado em 18 de março de 2010 e foi um primeiro passo e, o mais 
importante,  permitiu  que  conseguíssemos  alguns  convênios  com 
repasse de recursos para o município que vinham sendo perdidos por 
não  termos  Licença  Prévia.  Um  ofício  solicitando  o  aditivo  foi 
protocolado junto ao Estado e a equipe técnica foi  favorável  desde o 
início, porém havia algumas ressalvas feitas pelo departamento jurídico. 
Fizemos  as  adaptações  solicitadas  e,  com  empenho  pessoal  do  Sr. 
Prefeito, Arq. e Urb. José Mauro Dedemo Orlandini, conseguimos esta 
conquista. O Sr. Presidente passou então à leitura do Termo Aditivo de 
Convênio, explicando passo a passo e dirimindo dúvidas. Falou, ainda, 
que  nas  próximas  semanas  acontecerão  reuniões  com  técnicos  da 
Secretaria de Meio Ambiente e da CETESB para ajuste e formatação de 
procedimentos de licenciamento. O Sr. Presidente afirmou que embora 
este  Termo  Aditivo  traga  agilidade  e  autonomia  para  o  município,  é 
preciso  deixar  claro  que  os  processos  serão  analisados 
minuciosamente,  com o  mesmo rigor  da  CETESB,  para  garantir  que 
todas as etapas previstas em Lei sejam cumpridas. Na situação reversa, 
de desmatamento sem Autorização Ambiental, serão aplicadas sansões 
mais rígidas com valoração maior das multas e denúncia crime. Todos 
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precisam compreender que as punições por ações ilegais serão mais 
custosas e encaradas de fato como crime ambiental. É importante que 
as  pessoas  tenham  consciência  e  busquem  o  sistema  correto  de 
licenciamento.  Com  o  tempo  a  intenção  é  que  estas  determinações 
dêem origem a uma cartilha explicativa que será distribuída em locais 
estratégicos  como  a  Associação  dos  Engenheiros,  Arquitetos  e 
Agrônomos de Bertioga, cartório, corretores, entre outros. Sugeriu que 
seja eleita uma comissão do CONDEMA para reiterar os processos que 
serão  levados  para  anuência  da  CETESB  e  os  conselheiros,  por 
unanimidade, concordaram que, face à proximidade das novas eleições, 
mantenha-se, a princípio, a mesma comissão que avalia os projetos de 
esgotamento sanitário, composta pelos conselheiros Paulo Velzi, André 
Santana e Marcelo Godinho. Por fim, o Sr. Presidente pediu um pouco 
mais  de  paciência  e  compreensão  de  todos  para  que  nas  próximas 
semanas  possamos  trabalhar  estes  ajustes  e  definição  de 
procedimentos, cobrança de taxas, compensação, entre outros itens e 
agradeceu  novamente  a  participação  de  toda  a  comunidade  neste 
processo.

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, 4 de janeiro de 2011.

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

Presidente do CONDEMA

André Rogério de Santana
CMB – titular

Edson Nazareno Pupin
SMA – suplente

Bolivar Barbanti Júnior
PMB – titular

Marcelo Godinho Lourenço
AEAAB – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes
AARSL – titular

Quirino Alves Carneiro Filho
BMS – titular
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