ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2010

Data:

28/09/2010

Local:

Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal)

Início:

09h30

Término:

12h00

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, da
Câmara Municipal o Sr. André Rogério de Santana, da Fundação X de Agosto o Sr.
Carlos Figueiredo e do IPECAB o Sr. Rafael Magalhães Nunes. O conselheiro Bolivar
Barbanti Junior justificou a ausência. O Sr. Presidente inicialmente cumprimentou os
Conselheiros sobre a importância e os trabalhos do CONDEMA, devendo ajustar
somente quanto a observância do horário de início das reuniões, as vezes com uma hora
de atraso para à formação do quórum mínimo. Destacou Ação Conjunta do Município de
Santos/Guarujá/Bertioga na limpeza do mangue e de trilhas no Caruara, realizada no dia
25/09/10, com participação da comunidade em geral, grupos estudantis: Escolas
Estaduais Willian Aurelli e Indígena; ONGs, de nossa cidade a Boracéia Viva, quando
retirados mais de 500 quilos de lixo. Informou que os projetos de leis encaminhados à
Câmara de Vereadores, sobre sacolinhas plásticas e queimada, não tramitarão sob
regime de urgência. Circulou um Cartaz explicativo sobre a exigência do DOF, que foi
afixado nas madeireiras e finalizou demonstrando um modelo de peça decorativa para
enfeites de natal, uma bola feita de garrafa pet, programa este denominado Bertioga
Iluminada.
Todos os Conselheiros acharam a decisão da E. Câmara temerária, podendo
comprometer a re-certificação do Município, uma vez que as legislações em debate são
matérias relevantes para a composição de pontuação e sendo de caráter eliminatório.
O Cons. Paulo informou que está representando a Associação dos Engenheiros de
Bertioga junto ao Grupo de Gerenciamento Costeiro. O Cons. Nelson também reforçou
que o Município tem cadeira neste grupo, representado pelo Secretário de Meio Ambiente
e Presidente deste Conselho e por Ele.
Pauta:

1. Município Verde Azul: o Sr. Presidente informou acerca das atividades
desenvolvidas para apresentação final dos mais de cem relatórios, que de maneira
direta sobrecarrega os trabalhos na Secretaria de Meio Ambiente, impondo mais uma
obrigação ao Município. Destacou a importância do Programa do Estado e que para o
ano que vem será necessário, juntamente com demais Municípios, uma reavaliação da
formatação e das exigências impostas para a certificação, sempre objetivando os
princípios que regem a administração pública. Um ponto a ser debatido seria a
reciprocidade e contrapartida do Estado para com os Municípios, a exemplo entre
outros, a disponibilização de verbas para projetos e equipamentos e ampliação do
Convênio com licenciamento ambiental para lotes urbanos. Este último foi ratificado
pelo Cons. Paulo e pelo Diretor Marcelo Borges. O Cons. Nelson, interlocutor do
MVA, informou que os relatórios estão bem avançados e sendo elaborados mais do
que os exigidos, visando, a princípio, compor melhor nota em pró-atividade e de
maneira subsidiária, a suprir pontos perdidos por razões diversas como ausência de
uma lei. O Sr. Presidente reforçou o efeito positivo e a publicidade que reveste a
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certificação do Município neste programa, alcançando todos os setores, inclusive da
iniciativa privada.

a. Minuta de Decreto sobre DOF: os conselheiros Paulo Velzi e Marcelo Godinho,
junto com a Associação dos Engenheiros apresentarão proposta até o dia
15/10/2010 e para próxima reunião ordinária serão convidadas as Madeireiras
estabelecidas no Município.
2. Unidade de Conservação.
O Sr. Presidente reforçou e intensificou o convite para o comparecimento em audiência
pública que será realizada pela Fundação Florestal, no dia 07/10/2010, às 18h00.
Iniciou-se um debate entre os Conselheiros Paulo, Marcelo e José Carlos sobre
inconsistência do levantamento técnico que embasa o pleito de implantação da Unidade
de Conservação, a exemplo o apontamento de fauna indica um número exagerado de
espécies encontradas em poucas horas, imprevisão de infra-estrutura e pessoal para
gerenciamento da Unidade, inobservância ao Plano Diretor Municipal entre outros.
Reforçaram o convite a todos os munícipes de maneira a garantir a participação popular
e de todos os segmentos nesta audiência pública.
O Cons. José Carlos apresentou protestos sobre a proposta da Unidade de Conservação
cortar o Loteamento Morada da Praia, próximo ao Rio Vermelho.
Foi concedida palavra ao Sr. Renato, que neste ato representa a propriedade Itaguaré,
que declarou a pretensão de desenvolver projeto sustentável, com assentamento dos
ostreiros, manutenção das áreas legalmente protegidas, criação de corredor faunístico,
observando toda restrição legal que lhe permite a utilização de aproximadamente 20% da
área.
O Sr. Roy pediu a palavra solicitando melhores esclarecimentos, em especial a
apresentação do Sr. Renato, bem como mencionou sobre a Ilha Rio da Praia, que espera
apoio da comunidade em geral para este patrimônio natural do Município. Em um
momento posterior apresentou rejeição à proposta de desapropriação da referida área
apresentada na 115ª reunião CONDEMA de agosto 2010, objeto do Processo Adm. nº
7801/10. Os Conselheiros decidiram pelo arquivamento do referido procedimento.
O Cons. Paulo fez uma apresentação no quadro branco sobre a situação do Itaguaré
diante da legislação ambiental em vigência, destacando as áreas de preservação na faixa
da preamar máxima, áreas ciliares, Lei Federal 11428/06, Lei do Parcelamento do Solo,
PDDS/Bertioga e outras que serão elencadas no momento do licenciamento ambiental
perante a CETESB e demais órgãos ambientais, ilustrando que a ocupação ocorrerá de
forma sustentável.
Após apresentação, o Cons. Nelson informou que em Bertioga aplica-se o PDDS em
consonância com demais legislações sobre as diversas especificidades de projetos, mas
também destacou sobre as influências de projetos externos que envolvem toda a Baixada
Santista, seja pelo PINO, GERCO, UC/FF, SSE, MVA, CODESP, que muitos deles
desenvolvem como intervenções de interesse público, com competência federal e
estadual.
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O Sr. Zaidan do Sistema de Comunicação Costa Norte, informou que vem sendo
debatido o tema em programas e jornais, mas que a partir de segunda-feira, dia 04/10/10,
após as eleições, diariamente serão realizados debates, chamadas, entrevistas de modo
a divulgar o assunto e convocar todos a participarem da audiência pública no dia
07/10/10.
Foi apresentada proposta para realização de reunião extraordinária do CONDEMA no dia
06/10/10, às 18h00, no Paço Municipal, que foi aprovado por unanimidade.
3. Assuntos Gerais.
Pelo adiantar da hora e da liberalidade da palavra na pauta, não houve assunto gerais.
Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da
qual eu, Marco Antonio de Godoi (...................), lavrei a presente ata que depois de lida,
discutida e achada conforme, foi assinada por mim, pelo Presidente e demais membros
presentes.
Bertioga, 28 de setembro de 2010.

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

Nelson Antonio Portero Júnior

José Carlos Gonçalves

PMB – titular

CMB – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Marcelo Godinho Lourenço

Sociedade Hípica – titular

AEAAB – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes

Quirino Alves Carneiro Filho

AARSL – titular

BMS – titular

Edson Nazareno Pupin
SMA/SP – Suplente
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