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

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2010
Data:

27/04/2010

Local:

Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito – Paço Municipal

Início:

09h45

Término:

11h15

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Sociedade Hípica e Fundação 10 de Agosto. Os
Conselheiros dispensaram a leitura das atas anteriores por já terem recebido por email
e concordarem com seus termos.
Pauta:
1. Assuntos Gerais: o Sr. Presidente atualizou os Srs. Conselheiros e demais presentes sobre os assuntos que seguem:
a. Comissão para tratar da Instalação de Unidade de Conservação no Município pela Fundação Florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente:
aconteceu uma reunião na Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos de Bertioga – AAEAB. O resultado foi produtivo, porém não compareceram nem os proprietários dos lotes nem os representantes da Câmara. Destacou que a participação de todos os membros da comissão é fundamental para
que cheguem a um consenso.
b. Convênio firmado com a CETESB: informou que a Prefeitura e a CETESB
firmaram, no dia 18 de março, o convênio visando à cooperação institucional
nas áreas de fiscalização e licenciamento ambiental. Observou que, para tanto,
há etapas que devem ser cumpridas de modo a adequarmo-nos aos termos do
convênio. Desde 1998 houve modificações na legislação Federal e Estadual
que prevêem a criação de três elementos formais e jurídicos que são elementos mínimos para uma análise técnica: Licença Prévia, Licença de Operação e
Licença de Instalação. É preciso pesquisar qual a melhor forma legal para
complementar a legislação municipal. Há um rol de atividades para as quais o
município recebeu autonomia e não estão previstas no Código Ambiental. Precisará do apoio do CONDEMA para elaborar a documentação necessária para
atender ao licenciamento ambiental.
c. Jet Skis na praia de São Lourenço: o Sr. Presidente comentou sobre o email
que recebeu do membro Rafael (IPECAB) relatando o que viu em vistoria com
a comissão. Foram constatadas irregularidades em relação à falta de sistema
de limpeza dos Jet Skis; descarte de combustível de forma inapropriada; ocupação de grande parte da faixa de areia por dezenas de Jet Skis especialmente
em feriados. A Comissão explanou sobre o problema e informou que as GaraAta da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 1 de 3
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gens possuem licença para operar apenas a entrada e saída dos veículos da
praia. O Sr. Bolivar, Diretor de Operações Ambientais, informou que faz parte
do Projeto Marinas da CETESB, um levantamento de modo a regularizar o sistema de funcionamento das embarcações. Ressaltou que a área onde estão as
garagens não são adequadas e que isto causa outro transtorno por conta do
trânsito de tratores, que transportam os Jet Skis, pelas ruas até a praia. Os
conselheiros discutiram exaustivamente o assunto e o Sr. Presidente propôs
que para a próxima reunião a Comissão traga uma minuta de resolução para
apreciação do Conselho. O Sr. Bolivar sugeriu que a comissão se reunisse com
o departamento jurídico da Prefeitura para melhor orientação.
d. Proc. Adm. 08851/2009 – Assunto “Esgoto Domiciliar, Coleta e Tratamento
no Jardim São Lourenço”: o Sr. Presidente explicou que a assinatura do
Convênio permite que o município faça o licenciamento da rede de tratamento
de esgoto mas não em relação à supressão de vegetação. Informou que a CETESB emitiu parecer favorável ao projeto e que tudo está caminhando ao encontro de uma solução que atenda o loteamento em sua totalidade.
e. Proc. Adm. 51356/1982: registrou que o Eng.º Agrônomo João Carlos, da Secretaria de Meio Ambiente, encaminhou o processo à Comissão para Avaliação
de Projetos de Esgotamento Sanitário.
2. Diretivas do Município Verde Azul:
a. Esgoto Tratado: o Sr. Nelson, interlocutor do Projeto, informou que o prazo
para inserção dos dados no programa do Projeto é o mês de setembro. Queixou-se da baixa participação da comunidade e da pouca divulgação dispensada ao Projeto Município Verde Azul. Avisou que há o Processo 04246/2009, referente a esta diretiva, que trata de “Indicador de coleta e tratabilidade de esgoto da população urbana (esgoto tratado)”. Informou que foram iniciadas tratativas com a SABESP para executar este trabalho onde houver ligações clandestinas. A Sr. Maria, Chefe da Seção de Educação Ambiental, explicou que 3 atividades são verificadas nesse processo:
I. Tratabilidade de Esgoto: está em andamento um levantamento para verificar qual a cobertura da rede, que resultará num diagnóstico da situação.
Feito isto, será necessário mapear as intenções do município quanto às realizações do esgoto tratado.
II. Eficiência: informou que os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente receberam capacitação e este item será poderá ser analisado por eles.
III. Educação Ambiental: foram elaboradas junto aos educadores tratativas referentes à questão do saneamento básico para serem discutidas nas salas
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de aula e o material para distribuição na comunidade está em fase de elaboração.
b. Recifes Artificiais: O Sr. Bolivar explanou sobre o que foi apresentado pela
FUNDESPA na “1ª Amostragem de Estudo para Implantação do Projeto Recifes Artificiais” no dia 23 de abril. Avisou que o material relativo a este assunto
será encaminhado pela Fundação e estará, em breve, disponível para consulta de todos. Informou que no mês de julho terá início a chamada “campanha
de inverno”, uma nova fase do estudo. O próximo passo será definir as estruturas adequadas e solicitar o licenciamento para implantação do projeto.
A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 25 de maio 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, 27 de abril de 2010.

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

André Rogério de Santana
CMB – titular

José Carlos Gonçalves
CMB – titular

Bolivar Barbanti Júnior
PMB – titular

Nelson Antonio Portero Júnior
PMB – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes
AARSL – titular

Quirino Alves Carneiro Filho
BMS – titular

Rafael Magalhães Nunes
IPECAB – titular

Marcelo Godinho Lourenço
AEAAB – titular
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