Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente
Município de Bertioga - SP

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2009
Data:

28/07/2009

Local:

Centro Paulo Freire – Paço Municipal

Início:

09h30

Término:

11h00

Esta reunião foi presidida pelo Conselheiro Nelson Portéro em razão do Presidente, Engº. Manoel
Prieto Alvarez, estar em Brasília/DF, representando o Prefeito na 29ª Reunião do Conselho Superior do
Movimento Brasil Competitivo – MBC. A Ata da 101ª Reunião foi encaminhada ao endereço eletrônico
dos Conselheiros, sendo dispensada sua leitura e assinada pelos presentes. Não compareceram representantes do IBAMA, DEPRN e Hípica, sendo esta última com a justificativa de visita médica do Titular.
Pauta:
1. Processo Administrativo nº. 05784/08, apenso ao 03034/04, sistema de esgoto: o Sr.
Presidente em exercício apresentou o processo para ser analisado pela Comissão e posteriormente apresentado para votação.
2. Ações para o Programa Município Verde: o Sr. Presidente em exercício foi portador dos
sinceros agradecimentos do Eng.º Manoel Prieto Alvarez, Secretário de Meio Ambiente, aos
Conselheiros do CONDEMA, pelo apoio dispensado na análise, debate e encaminhamento
dos Projetos de Leis, e aos Nobres Edis que prontamente os recepcionaram e votaram em
caráter de urgência, a fim de que o Município possa, até as 09h00 do dia 17/08/09, protocolar
eletronicamente junto ao sítio do Projeto Município Verde, as informações ambientais de nossa Cidade:
a. Poluição do Ar – Processo n.º 04244/09: Lei nº 860/09;
b. Arborização Urbana – Processo n.º 04241/09: Lei nº 861/09;
c.

Uso da Água – Processo n.º 04243/09: Lei nº. 859/09;

d. Habitação Sustentável – Processo n.º 04245/09: Lei nº. 857/09 (DOF) e Lei nº. 858/09
(Cadmaderia);
e. Educação Ambiental – Processo n.º 04242/09: Lei nº. 862/09 (Transversalidade) e Lei
nº. 867/09 (Calendário Ecológico);
f.

Convênio entre a Municipalidade e SMA/SP-CETESB:Lei nº. 864/09 (Fiscalização e
Licenciamento ambiental).

O Diretor de Desenvolvimento Ambiental do Município, Engº. Ftal. Rogério relatou aos presentes sobre a reunião ocorrida na Secretaria do Estado, com a presença dos Srs. José Walter, Rodrigo, José Ricardo e Miguel, alcançando esclarecimentos sobre preenchimento dos formulários eletrônicos do programa Município Verde. Sobre o Licenciamento Ambiental, no mesmo dia, uma conversa com o Chefe de Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente e Gerente do Projeto Município Verde o Sr. Ubirajara Guimarães, demonstrando interesse na realização do convênio com Município. A
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proposta de Bertioga para atender a legislação ambiental em vigência, em especial as obrigações de
preservação e compensação ambiental dos lotes com vegetação, de uma solução global e não individualizada.

3. Assuntos Gerais:
a. O Sr. Presidente em exercício alertou a necessidade da regularização do CONDEMA,
em especial quanto a composição da Diretoria, conforme Regimento Interno. Posto em
votação, por unanimidade foram eleitos: Vice-Presidente – Sr. André Rogério de Santana; Diretor Administrativo – Sr. Nelson Antonio Portero Junior; Diretor Financeiro – Sr.
Marcelo Godinho Lourenço; e a Secretaria Executiva deveria ser exercida pela chefia da
SETDC – Setor de Desenvolvimento Comunitário do Departamento de Promoção Social,
contudo este setor foi extinto pela Lei Complementar 39 e 40 de 2005, portanto será encaminhada proposta a ser objeto da próxima reunião;
b. Considerando a vigência do Decreto nº. 1226/07, foi votada a nova composição do FUNESPA, por unanimidade foram eleitos: Rafael Magalhães Nunes e Marcelo Godinho
Lourenço representando o CONDEMA e José Carlos Gonçalves a CMB. No mais, por
força de lei, assume a Presidência o Engº. Manoel Prieto Alvarez, o Sr. Bolivar Barbanti
Junior, como Diretor de Operações Ambientais, e será encaminhado Ofício a Diretoria de
Finanças para que esta apresente um representante para exercer a função de Assessor
de Finanças do Fundo;
c.

O Conselheiro José Carlos solicitou informações acerca dos serviços do ultraleve. O
Conselheiro do CONDEMA e Diretor de Operações Ambientais Sr. Bolivar sugeriu rever
cláusulas contratuais, em que pese à importância do acervo fotográfico feita mensalmente por esta ferramenta, atualmente falta recursos terrestre para acompanhar e atender
as demandas deste levantamento. A DOA hoje disponibiliza de uma caminhonete Hilux,
um veículo Gol, ambos usados e recorrentes aos serviços mecânicos. Foi adquirida uma
nova caminhonete L200, aguardando emplacamento, seguro, adesivos, giroflex e outros
acessórios necessários ao seu uso. Continuou com a informação de que haverá uma apresentação feita por avião elétrico, tipo aeromodelismo, dotado de uma câmera que
possibilita filmagens e fotografias. Agendada a data, todos os Conselheiros serão convidados.

d. O Conselheiro Antonio Carlos demonstrou preocupação quanto à ocupação irregular em
área situada atrás do estabelecimento denominado “Portal Kit”, ao lado das Chácaras
Vista Linda. A Secretaria de Meio Ambiente levantará processos existentes para o local.
Solicitou ainda constar em pauta para a próxima reunião o assunto “esgoto dos empreendimentos pluri-habitacionais do loteamento Jardim são Lourenço”.
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A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 25 de agosto de 2009. Nada mais havendo
para tratar, o Sr. Presidente em exercício deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marco Antonio de
Godoi (...........................), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e achada conforme, será
assinada por mim, pelo Presidente e demais membros presentes.
Bertioga, 28 de julho de 2009.

Nelson Antonio Portero Junior
Conselheiro do CONDEMA
Presidente em exercício

Bolivar Barbanti Junior

José Carlos Gonçalves

PMB – titular

CMB – titular

André Rogério de Santana

Carlos Figueiredo Mello

CMB – titular

Fund. 10 de Agosto – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes

Sérgio Fonseca

AARSL – titular

BMS – Suplente

Rafael Magalhães Nunes

Marcelo Godinho Lourenço

IPECAB – titular

AEAAB – titular
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