ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2010
Data:

30/11/2010

Local:

Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito (Paço Municipal)

Início:

09h00

Término:

11h15

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, da SMA
e da AEAAB. O Sr. José Carlos Gonçalves justificou a ausência. Foi dispensada a leitura
da ata pelo fato da mesma ter sido encaminhada por email aos conselheiros que não
apresentaram nenhuma observação. O Sr. Presidente solicitou aos conselheiros que
observem o horário marcado para a reunião e procurem ser pontuais.
PAUTA:
1. Recifes Artificiais: o Diretor de Operações Ambientais, Sr. Bolivar, atualizou as
informações sobre o projeto. Informou que o segundo relatório foi entregue e que
neste mês de dezembro será finalizado o último levantamento sócio-ambiental, de
pesca esportiva e amadora. Informou que este material estará disponível na Secretaria
de Meio Ambiente; Aproveitou para esclarecer a situação do Projeto Marinas,
informando que todas estão providenciando as adequações. Disse ainda que, de 10
marinas, 8 assinaram o termo de compromisso. As 2 restantes dependem de fatores
externos: uma está embargada e outra dependa da resolução quanto a questão da
mudança de lugar da balsa. Falou que a equipe da DOA está checando as
adequações e que, inicialmente, as adequações da canaleta coletora e do separador
de óleo são obrigatórias para o funcionamento do estabelecimento neste verão. Em
relação à questão dos Jet skis informou que haverá uma reunião no dia 03/12 (sextafeira) para tentar alguma adequação que minimize o problema na temporada; Disse
que o GAEMA tem acompanhado de perto a situação. Já quanto a implantação da
Unidade de Conservação – UC, informou que o Secretário de Meio ambiente
encaminhou ofício para a Fundação Florestal a fim de estruturar uma fiscalização
compartilhada na área; Os membros discutiram sobre o assunto; Levantou-se um
questionamento quanto às responsabilidades sobre a área do polígono, pois alguns
conselheiros e demais presentes afirmam que se a área passa a ser responsabilidade
do Estado, também sua guarda deveria sê-lo; o Sr. Presidente afirmou respeitar a
posição do conselheiro Paulo Velzi, do Sr. Kaled, presidente da COMAB e dos demais
outros. Porém, ressaltou que, do ponto de vista institucional, não podemos abandonar
o município; o conselheiro Paulo Velzi sugere cobrar do Estado as providências
cabíveis. O Sr. Bolivar lembra que este é um momento de transição. O Sr. Presidente
reafirmou que é preciso uma gestão compartilhada, em prol do município; O Sr. Paulo
Velzi disse que seu maior temor são as invasões organizadas. Registrou sua
indignação e disse que não concorda em permitir o uso de dinheiro do FUNESPA para
atender ao Estado.

2. Município Verde Azul: o Sr. Presidente informou que no próximo dia 17 de dezembro
acontecerá a divulgação do resultado, com entrega da certificação para os municípios
que alcançaram a nota. Falou que este ano o relatório entregue continha mais de 500
páginas e que não zeramos em nenhum quesito. Afirmou que torcemos para
renovarmos a certificação. Ressalvou que para o próximo ano a regra precisará ser
diferente, devido à insatisfação quanto aos benefícios que podem ser gerados para os
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municípios que se esforçaram e mobilizam muitos funcionários para receber a
certificação; Afirmou que Bertioga já possui uma estrutura mais avançada do que a
exigida pelo Programa Município Verde Azul; o conselheiro Nelson, interlocutor do
programa, explicou sobre os avanços na cidade, em especial na área de saneamento.
O Sr. Presidente disse que assim que a data do evento for confirmada
encaminharemos convite a todos.

3. Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (PDDS): o Sr. Presidente informou
que o ilustríssimo Sr. Prefeito de Bertioga, José Mauro Dedemo Orlandini, concedeu
autorização que o assunto seja discutido com o CONDEMA e com a comunidade;
convidou a todos para que se faça um trabalho expressivo de modo a apresentar
proposta envolvendo as mudanças que vem ocorrendo em nosso município. O
conselheiro Paulo Velzi afirmou que é preciso aproveitar o momento e incorporar lei a
294 ao PD, fazendo-se as revisões necessárias. O Sr. Presidente concordou. O Sr.
Paulo Velzi disse que a Associação dos Engenheiros - AAEAB colocou-se a
disposição do Sr. Prefeito para discutir o assunto; disse, ainda, que o município perdeu
espaço com a implantação da UC e que é preciso estudar para onde o município
poderá crescer. O Sr. Secretário explicou que o PDDS é definido pelas Leis Municipais
n.º 315, 316 e 317, que deverão ser discutidas nos próximos meses numa série de
reuniões para tratar do assunto. O Sr. Paulo Velzi afirmou que a AEAAB pode
colaborar com uma apresentação explicativa sobre o PDDS. O Sr. Presidente falou da
importância de dar início às discussões ainda este ano e propôs que uma primeira
reunião pública seja feita no dia 21 de dezembro, às 18h00 e todos os conselheiros
concordaram

4. Plano Municipal de Saneamento Ambiental (PMSA): o Sr. Presidente falou que
serão abordados quatro temas para este plano: macro e microdrenagem, água, esgoto
e destinação de resíduos municipais; Informou que a Baixada Santista foi contemplada
com uma consultoria que fez um estudo da situação. O resultado deste estudo servirá
como base para a nossa proposta;

5. Processo Administrativo 04245/09 Deliberação sobre Minuta de Decreto que
“Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal n.º 857 de 08 de julho de 2009 que
se refere ao uso de produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora
brasileira e dá outras providências correlatas”: o Sr. Presidente cobrou a
apresentação da proposta da AEAAB e o Sr. Paulo Velzi comprometeu-se a
apresentá-la na próxima reunião.
6. Assuntos Gerais.

a.

O Sr. Paulo Velzi lembrou que é preciso repensar as possibilidades para
realização de patrulhamento aéreo no município; Informou que está em execução
a ligação do esgoto do Jd. São Lourenço com o Jd. Indaiá a limpeza também está
sendo feita, conforme determina o termo de ajuste assinado.

b.

O Sr. Roy perguntou se poderia ser discutido tema relacionado a Colônia
de pescadores, ficando esclarecido pelo Conselheiro Bolivar e apoiado pelos
demais conselheiros que não se trata de assunto relativo ao meio ambiente e,
portanto, não seria debatido pelo CONDEMA;
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A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 21 de dezembro 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, 30 de novembro de 2010.

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

André Rogério de Santana

Rafael Magalhães Nunes

CMB – titular

IPECAB – titular

Bolivar Barbanti Júnior

Nelson Antonio Portero Júnior

PMB – titular

PMB – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Carlos Figueiredo Mello

Sociedade Hípica – titular

Fund. 10 de Agosto – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes

Quirino Alves Carneiro Filho

AARSL – titular

BMS – titular
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