ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2010
Data:
Local
:
Início
:

29/06/2010
Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito – Paço Municipal

09h30

Término
:

12h00

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA e da AEAAB.
Justificaram a ausência os representantes do IPECAB e da Fundação 10 de Agosto. Os
Conselheiros dispensaram a leitura da ata anterior por já terem-na recebido por email e
concordarem com seus termos. Agradeceu a presença do ilustríssimo Vereador Caio Mateus.
Pauta:

1. Curso de Férias: o Sr. Presidente convidou a bióloga Mylene Lyra, da Secretaria de
Meio Ambiente para falar sobre o assunto. Ela explicou que o curso trará o tema
“Conhecendo o Costão Rochoso” onde as crianças participantes, assistidas por monitores,
conhecerão o sistema de funcionamento do costão, com visita ao local e atividades
pedagógicas com muita brincadeira e diversão. Explicou que o curso tem duração de cinco
dias e contempla aproximadamente 50 crianças de 7 a 13 anos e é muito procurado,
gerando uma grande fila de espera. A Secretaria de Meio Ambiente tem intenção de
realizar o curso em outras oportunidades de modo a atender um maior número de
crianças. As inscrições tiveram início no dia 21 de junho e serão encerradas em 02 de
julho. Este curso é de extrema importância como atividade de educação ambiental porque
trabalha para despertar a consciência ecológica nas crianças. Aproveitou a oportunidade
para pedir a colaboração do Eng.º Paulo Velzi, enquanto representante da SOBLOCO,
para patrocinar a confecção de sacolinhas, num projeto de parceria com a Promoção
Social, para montar o kit que será entregue às crianças para realização das atividades.
Informou que encaminhará o pedido oficialmente à SOBLOCO. O Eng.º Paulo Velzi
mostrou-se disposto a colaborar e parabenizou a Secretaria pela iniciativa.

2. Projeto Marinas: o Sr. Bolivar utilizou uma apresentação com datashow para expor o
tema. Explicou que o objetivo do projeto é adequar as estruturas das marinas,
especialmente no que se refere à contenção de poluentes. Bertioga é um dos pioneiros a
participar do projeto. Informou que a DOA efetuou um levantamento onde teve uma grata
surpresa, pois constatou que grande parte das marinas do município já possui suas
estruturas dentro do padrão exigido pela CETESB. Explicou que a intenção da DOA, a
princípio, é orientar quanto às adequações necessárias. Falou também sobre o
treinamento recebido pela fiscalização. Informou que houve uma reunião onde a
promotoria pediu que Bertioga falasse sobre suas ações posto que o município, em menos
de um ano, já vem apresentando resultados satisfatórios. A promotoria mostrou-se
satisfeita e colocou-se à disposição.

3. Visita ao INPE: o Sr. Presidente convidou os conselheiros para falarem sobre a visita
que fizeram ao instituto e o Sr. Paulo Velzi prontificou-se a explicar que a visita foi
extremamente proveitosa e que é possível desenvolver, gratuitamente, um programa
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específico para atender às necessidades do município, utilizando fotos de satélite e radar
(para verificação abaixo do solo). Ressaltou que Bertioga foi a primeira cidade a procurar o
INPE. O Sr. Bolivar relatou que o primeiro passo será formar uma equipe com funcionários
das Secretarias de Habitação e Serviços Urbanos, bem como da Defesa Civil para receber
as instruções de uso das ferramentas disponibilizadas pelo INPE e transmitir ao instituto
nossas necessidades e expectativas. Em seguida, será necessário aplicar essas
ferramentas e verificar quais delas se adequarão e se será necessário desenvolver algo
específico para o município. O Sr. Presidente informou que o software permite, inclusive, a
inserção de dados tributários, entre outros. O Sr. Paulo Velzi sugeriu que se faça contato
com a Prefeitura de Santos para informações sobre fotos com precisão utilizadas no seu
site.

4. Mercado Atacadista de Peixes: o Sr. Presidente agradeceu a presença do Diretor de
Abastecimento, Sr. Gilberto Alves de Godoy, e colocou o conselho a disposição para
ajudá-lo. O Sr. Gilberto explicou o problema que vem enfrentando em relação ao mercado
de peixes. Informou que a primeira atitude tomada foi a retirada dos containers. A
atividade do comércio atacadista de pescado continua a franco vapor, causando poluição,
mal cheiro, mal uso, inadequações, falta de estrutura. A resolução do problema depende
de uma união de esforços de vários departamentos. É imprescindível um trabalho de
conscientização para montar uma cooperativa ou entreposto em outro local. Importante
também envolver o Setor de Vigilância Sanitária (SETVS), a Secretaria de Meio Ambiente
(SM), a Diretoria de Abastecimento (DAB), o Setor de ISS e a Colônia de Pescadores.
Falou sobre um projeto para aproveitamento de resíduos, já que são produzidas de 2 a 3
toneladas por dia de vísceras que, hoje, são jogadas no Canal de Bertioga. O Sr. Paulo
Velzi sugeriu que fosse preparado um projeto semelhante ao Projeto Marinas para realizar
levantamento, diagnóstico, trabalhar a conscientização das pessoas envolvidas. O Sr.
Gilberto relatou que existe um pré-diagnóstico e que a estrutura atual está condenada. O
conselheiro Nelson Portero lembrou a importância de envolver também a Secretaria de
Habitação porque existem projetos atualmente prevendo mudanças que envolvem o local.
O Sr. Gilberto afirmou que é preciso desvincular atacado do varejo e regularizar a situação.
Estabelecer um projeto com cronograma de ações. O Sr. Presidente colocou o Conselho à
disposição para ajudar no que for preciso e sugeriu que o Sr. Gilberto agendasse uma
reunião com os envolvidos para debater o assunto.

5. Resoluções CONDEMA:
a.

Poluição do Ar: a Eng.ª Ftal. Maria, da SM, e o conselheiro Nelson Portero
explanaram sobre a minuta de Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição das
queimadas urbanas e dá outras providências”. O ilustríssimo vereador Caio Mateus
informou que há um Projeto de Lei tramitando na Câmara sobre o assunto e que
tentará integrar as duas propostas em uma única. O Sr. Presidente solicitou que o
nobre vereador trouxesse a proposta ao CONDEMA, pois a aprovação do CONSELHO
traz força para a aprovação da Lei na Câmara;

b.

Resoluções CONDEMA: o Sr. Presidente convidou o Diretor de
Desenvolvimento Ambiental, Marcelo Raso Frizzera Borges, para discorrer sobe as
propostas. Antes de iniciar, o Sr. Diretor falou sobre o Seminário “Fortalecendo o
SISNAMA em São Paulo: experiência dos municípios paulistas licenciadores”
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realizado pela CETESB e do qual a Secretaria de Meio Ambiente participou com mais
uma feliz surpresa de ser um dos municípios mais desenvolvidos na área. Passou,
então, às propostas:

I. “Acrescenta dispositivos à Lei Municipal 294/98”: Os conselheiros ponderaram
quanto a possibilidade legal de usar este instrumento (resolução) para acrescentar
dispositivos a uma lei. O Sr. Diretor leu o teor da proposta e os conselheiros
solicitaram que fosse acrescentado um item definindo o impacto local. O Sr.
Presidente perguntou se os membros concordavam com o teor da proposta para
que ela fosse encaminhada à Procuradoria Geral para orientação quanto ao
instrumento adequado para inserir estes dispositivos à Lei. Os senhores
conselheiros aprovaram a proposta, nestes termos, por unanimidade;

II. “Estabelece o procedimento simplificado e geral para instrução de processos
no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Bertioga”: lida a
proposta, o Sr. Paulo Velzi sugeriu que o DDA se reunisse com um representante
da Seção de Aprovação e Licenciamento de obras para verificar a inclusão de
algum outro documento e/ou procedimento relevante à resolução ou ainda verificar
a duplicidade de algum pedido. Os conselheiros aprovaram a proposta por
unanimidade;

III. “Dispõe sobre os procedimentos para análise dos pedidos de supressão de
vegetação nativa e/ou implantação de parcelamento do solo ou qualquer
edificação em área urbana”: o DDA expôs que se baseou na Resolução SMA 31.
Por ser uma proposta que necessita de uma análise mais amiúde e completa,
sugeriu que fosse discutida na próxima reunião, com o que todos os membros
concordaram.

6. Unidade de Conservação: o Sr. Presidente informou que irá segmentar o assunto em
4 temas (habitação, delimitação do mosaico, tributária, compensação) a serem discutidos
um a cada semana, nos dias 8, 16, 23 e 30, às 14h00, na Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Bertioga. O primeiro tema será discutido hoje, na reunião do
CONDEMA e, ao final de julho, deveremos ter a proposta para encaminhamento à
Secretaria do Estado de Meio Ambiente.

a. Tema 1 – “Habitação”: considerando a possibilidade de haver áreas a serem
desapropriadas para UC em qualquer modalidade, será preciso remover as pessoas e
atrelar a desapropriação a um programa habitacional do Estado. O Sr. Presidente disse
que este foi apenas o início da discussão, que continuará na próxima reunião na
AEAAB. Para o momento, falou que fará um levantamento para saber quantos são e
quem são os proprietários (Guaratuba, Vista Linda, Boracéia).

7. Assuntos Gerais:
a.

Conselheiro Paulo Velzi: atualizou os demais conselheiros sobre as ações da
Comissão de Avaliação de Tratamento de Esgoto Sanitário. Afirmou que tem obtido
bons resultados e analisado uma grande quantidade de projetos. Aproveitou e explicou
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como estão as tratativas para a resolução dos problemas do esgoto do Jd. São
Lourenço.

b.

A Sr.ª Vanuzia Teixeira, Assessora de Conselhos convidou todos os
conselheiros e demais presentes para participarem da inauguração da Casa dos
Conselhos, dia 14 de julho, na Rua Luiz Pereira de Campos, 1117. Ressaltou que a
participação de todos é fundamental.

c.

O Sr. Roy Beck questionou sobre a possibilidade de utilização da edificação
existente na praça pôr-do-sol e o Sr. Presidente informou que trata-se de uma área
particular e portanto o poder público não tem como intervir. O Sr. Roy insistiu e então o
Sr. Quirino prontificou-se a contatar o proprietário do imóvel para uma reunião.

A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 27 de julho 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, 29 de junho de 2010.

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

Marcos Cipriano

Edson Nazareno Pupin

SMA – titular

SMA – suplente

André Rogério de Santana

Paulo Roberto Maria Velzi

CMB – titular

Sociedade Hípica – titular

Bolivar Barbanti Júnior

Nelson Antonio Portero Júnior

PMB – titular

PMB – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes

Quirino Alves Carneiro Filho

AARSL – titular

BMS – titular
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