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

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2009
Data:

29/09/2009

Local:

Sala de Reuniões da Secretaria de Meio Ambiente – Paço Municipal

Início:

09h30

Término:

12h15

O Sr. Presidente deu início a reunião lendo a ata anterior. Ausentes representantes do
IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Fundação 10 de Agosto e IPECAB.
Pauta:
1. Apresentação dos Técnicos da APA Marinha:
a. O Sr. Marcos Bührer Campolim, oceanógrafo, representante da Fundação
Florestal – Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Diretor
da APA Marinha e do Parque Marinho da Laje de Santos, apresentou-se
e deu início a apresentação. Explicou, dentre outras coisas, que no litoral
de SP há três grandes APAs: 1. APA Marinha Litoral Norte, que vai de
São Sebastião até Ubatuba; 2. APA Marinha Litoral Centro, que conta
com 3 setores e aproximadamente 500 mil hectares, vai de Bertioga a Peruíbe; 3. APA Marinha Litoral Sul, também com 3 setores, que abrange
parte de Peruíbe e vai até Cananéia. Afirmou que a maior unidade de
conservação marinha do Brasil é a do Litoral Centro. Os senhores conselheiros e demais presentes puderam dirimir dúvidas e conhecer melhor o
trabalho da APA Marinha interagindo com o palestrante. Em seguida o Sr.
Marcos explanou sobre o Parque Marinho da Laje de Santos que, diferente da APA, é uma unidade de proteção marinha. Informou que o Parque
encontra-se entre os 5 melhores pontos de mergulho do Brasil. Ao final da
apresentação, o Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. Marcos e
salientou a importância das informações apresentadas para o esclarecimento e conscientização de todos. O Conselho mais uma vez agradeceu
a presença do convidado e afirmou ser a favor da APA e colocando-se a
disposição para apoiá-la no desenvolvimento de seu trabalho.

2. Assuntos Gerais:
a. Processo 06751/2009 – “Encaminha Minuta de Projeto de Lei (anistia de
obras): o Sr. Presidente explicou o teor do processo e ressaltou a importância do assunto para o município. Leu a manifestação exarada pela Secretaria de Meio Ambiente e, em seguida, a redação final da minuta. Explicou que se trata de reconhecer a existência de acréscimos construídos
de maneira irregular e conservá-los. A legalização, porém, depende de
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mento não implica afirmação de regularidade ambiental. O Conselho, por
unanimidade, aprovou a proposta, que será encaminhada à Câmara para
apreciação.
b. Monitoramento Aéreo: os Srs. Conselheiros resolveram, a princípio, debater a questão e discutir pontos relevantes do assunto para, na próxima
reunião, ouvirem o Sr. John e, então, tomarem sua decisão. O Sr. Paulo
Velzi sugeriu que se verifique a possibilidade de adequar o contrato para
atender às necessidades da DOA e, se não for possível, refazer a proposta. O Sr. José Carlos afirmou que é preciso verificar se o serviço é importante ou não para o município. O Sr. Bolivar explicou, mais uma vez, que
atualmente o serviço não atende à demanda da Diretoria. Afirmou que
tem pesquisado outras possibilidades que possam trazer melhores resultados. O Sr. Marcelo Godinho argumentou que, sendo o Sr. Bolivar responsável pelo trabalho que utilizará os serviços como apoio, e que dele
será cobrado o resultado satisfatório. O Sr. Antonio Carlos concordou
com o Sr. Marcelo. O Sr. Nelson acrescentou que o Sr. Bolivar fundamentou sua opinião e deve-se considerar a troca do serviço por algo mais adequado.
A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 27 de outubro de 2009.
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, 29 de setembro de 2009.

Eng.º Manoel Prieto Alvarez
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA
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PMB – titular
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