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

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2010
Data:

25/05/2010

Local: Sala de reuniões do PEC – Paço Municipal
Início: 09h30

Término: 11h15

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, da Sociedade
Hípica e da Fundação 10 de Agosto. Os Conselheiros dispensaram a leitura das atas anteriores por já as terem recebido por email e concordarem com seus termos.
Pauta:
1. Diretivas do Município Verde Azul: o Sr. Presidente agradeceu participação dos presentes e sentiu-se gratificado em ver a sala lotada por representantes de todos os segmentos
da sociedade.
a. Lançamento de Selos para certificação municipal:
I. Selo “Eu ajudo o Meio Ambiente a Respirar Melhor”: o Sr. Presidente convidou
a Sra. Vanessa Prado Signorini (Diretora de Educação e Cultura), as professoras e
o Sr. Nelson Jorge de Castro (Diretor de Trânsito), parceiros da Secretaria de Meio
Ambiente, para, junto com a Sr. Maria de Carvalho Tereza (Chefe da Seção de Educação Ambiental) e o Sr. Nelson Portero (interlocutor do Projeto Município Verde
Azul), apresentarem o selo. A Sra. Maria explicou que este selo visa atender a diretiva “Poluição do Ar” e que, a princípio, a frota municipal, após ser inspecionada, receberá o selo. Informou que posteriormente a idéia deverá ser difundida para empresas e para os usuários de veículos de passeio. A Sra. Vanessa explicou que o
selo foi criado a partir do desenho das alunas Daniele e Cintia (9 anos) alunas da
EMEIF do Caiubura, vencedoras do concurso de desenhos criado para trabalhar as
cinco agendas ambientais do Programa “Criança Ecológica”, em função do desfile
cívico em comemoração ao aniversário da cidade (19 de maio). A Sra. Vanessa afirmou que foi importante dividir as atribuições e criar parcerias entre os departamentos municipais. Ressaltou que Estas atitudes ajudam a multiplicar as idéias e
que estas são ações de longo prazo, mas importantíssimas para a formação de cidadãos conscientes. Sr. Presidente lembrou a importante ajuda da Diretoria de
Trânsito e agradeceu o Sr. Castro. Destacou que este ano estamos colhendo o resultado do esforço do ano passado que resultou em importantes leis aprovadas
com brilhantismo pela Câmara de Vereadores.
II. Selo “Sou Amigo do Meio Ambiente” - Ecoponto para coleta de óleo de cozinha: A Sra. Maria explicou sobre a diretiva “Esgoto Tratado” e sobe o firmamento
de parcerias para criação de Ecopontos com a finalidade de receber óleo de cozinho usado. A princípio o projeto visa recrutar estabelecimentos comerciais que já
fazem a destinação adequada do seu óleo de cozinha para, voluntariamente, cederem um pequeno espaço em seu comércio para instalação dos ecopontos que receberão o óleo de cozinha da comunidade, de forma a garantir que este óleo tamAta da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 1 de 3
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bém tenha uma destinação correta. Os estabelecimentos serão avaliados pela fiscalização ambiental e, se aprovados, receberão o ecoponto e o selo de certificação
ambiental.
b. Diretiva Lixo Mínimo: a Sra. Maria falou sobre a publicação da Tomada de Preços n.º
02/10, publicada no Boletim Oficial do Município n.º 405, cujo objeto é a contratação
de empresa para estudos para implantação da Política Municipal de Resíduos Sólidos
Urbanos, que também contempla, na área de transbordo, o monitoramento do antigo
aterro sanitário.
2. Assuntos Gerais:
a. Encontro Regional de Secretários de Meio Ambiente: o Sr. Nelson Portero falou
sobre o encontro realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, no Teatro Guarani, município de Santos. Na ocasião foi feita a apresentação formal dos trabalhos do município.
b. Visita ao INPE: o Sr. Bolivar, Diretor de Operações Ambientais, explicou que entrou
em contato com o INPE e agendou o dia 14 de junho para realizar uma visita ao instituto, no município de São José dos Campos, para conhecer a tecnologia que eles têm
a oferecer: o monitoramento por satélite. Perguntou se havia interesse dos membros
em participar da visita. Os conselheiros Marcelo Godinho, André Santana, Antonio
Carlos, Sérgio Fonseca e Nelson Portero confirmaram sua intenção.
c. Semana do Meio Ambiente em Bertioga: A Sra. Maria informou que o evento acontecerá do dia 31/05 a 07/06 e que o cronograma foi elaborado pela Bióloga Mylene
Lyra, da Secretaria de Meio Ambiente. Disse, ainda, que haverá divulgação do evento
e que encaminhará o convite e a programação a todos por email.
d. Convênio PMB/CETESB: o Sr. Presidente apresentou os modelos da documentação
que será emitida pela Secretaria de Meio Ambiente em razão do Convênio - Licença
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Informou que
eles foram baseados na documentação emitida atualmente pela CETESB e que as
primeiras licenças já serão emitidas nos próximos dias.
e. Arborização Urbana: informou que foi publicada no último Boletim Oficial do Município a aprovação da empresa que realizará o estudo da situação atual e apresentará o
Projeto de Arborização Urbana. Falou que a decisão foi por uma empresa do Paraná
com vasta experiência na área e com a vantagem de implementar no município um
software para gerenciamento e manutenção da arborização urbana. Acredita que dentro de 6 meses teremos um projeto bem consistente e partiremos em busca de recursos para implementá-lo.
f.

Convênio com a Marinha: o Sr. Bolivar, Diretor de Operações Ambientais, sobre o
Decreto 1540, de 18 de maio de 2010, publicado no Boletim Oficial do Município n.º
405, que dispõe sobre “Convênio celebrado entre a Marinha e a Prefeitura Municipal
de Bertioga, visando à ação de fiscalização compartilhada no Canal de Bertioga”. O
próximo passo será a qualificação dos Guardas Ambientais, como prevê a cláusula
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segunda do Termo de Convênio. Ressaltou que este é um primeiro-passo para uma
ação que futuramente poderá se estender a todo o município.
g. APA Guaratuba: o Sr. Bolivar explicou que são muitas as denúncias de ocorrências
com Jet Skis e embarcações no Rio Guaratuba e que há um grupo de trabalho da APA
Marinha que, junto com a Fundação Florestal e o Ministério Público vem tentando gerenciar a situação e determinar métodos para conter as irregularidades. Informou que
a DOA iniciou uma série de ações educativas junto às garagens náuticas e marinas do
município e também fez o diagnóstico de fontes poluidoras, que foram intimadas a apresentar projeto de readequação às exigências legais.
h. Sr. Antônio Carlos: questionou sobre a situação da questão do esgoto no Jd. São
Lourenço. O Sr. Presidente informou que o projeto apresentado pela SABESP tem
condições de ser aprovado. Falta resolver a questão do corte da vegetação, do licenciamento ambiental que, a princípio, é de competência do Estado. A solução ideal deve resolver o problema do bairro como um todo. É preciso encontrar uma alternativa
técnica e locacional para evitar a supressão da vegetação. O Sr. Wilson Roberto, representante da SRW Engenharia, sugeriu que a Prefeitura solicite o licenciamento das
marginais de uma maneira única. Afirmou que o progresso depende disto. Sugeriu
também que o CONDEMA forme uma comissão para tratar do assunto.
A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 29 de junho 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, 25 de maio de 2010.

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

Edson Nazareno Pupin
SMA – suplente

André Rogério de Santana
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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