ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2010
Data:
Local
:
Início
:

21/12/2010
Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal)
09h00

Término
:

11h30

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, SMA,
Fundação 10 de Agosto, Bertioga Município Saudável, além do Sr. Bolivar (PMB) e José
Carlos (CMB). Foi dispensada a leitura da ata pelo fato da mesma ter sido encaminhada
por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação.

PAUTA:

1. Município Verde Azul – Nota Final: O Sr. Presidente agradeceu aos
conselheiros do CONDEMA pelo apoio e pela parceria. Informou que no dia
17/12/10 aconteceu a cerimônia de certificação do Programa Município Verde
Azul da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e, mais uma vez, Bertioga
conseguiu a certificação, alcançando 88,36 pontos e ficando, assim, na 33ª
posição; Além disso Bertioga foi agraciada com o Prêmio Franco Montoro e
também com o prêmio “Parceria Verde-Azul” concedido à SOBLOCO. Esta
conquista, esta melhora na nota, nos mostra que estamos no caminho certo
para realização do que planejamos fazer pela cidade, garante nosso
comprometimento com o município. O conselheiro Paulo Velzi afirmou que
essa conquista nos permite pressionar o Estado em relação a resolução de
questões importantes para o município, como o licenciamento ambiental, por
exemplo.

2. Bertioga Iluminada – Prestação de Contas: o Presidente explicou que este é
um projeto de cunho especialmente social, aprovado pelo CONDEMA. Falou
que a idéia começou desacreditada, mas de fato ficou bastante bonito; as
pessoas tem feito comentários bastante positivos e o projeto deve ganhar
corpo para o ano que vem. Falou da alegria do pessoal que trabalhou no
Albergue Municipal ao se deparar com sua conquista, com seu trabalho
realizado. Representantes de Boracéia reclamaram que tiveram problemas,
pois não houve a instalação de um poste, como havia sido combinado e o Sr.
Presidente afirmou que irá verificar com os coordenadores sobre o ocorrido. O
conselheiro Paulo Velzi afirmou que o importante é que a Prefeitura mostrou o
caminho e agora cabe à comunidade se envolver e a cada ano superar o
anterior. Falou também que é preciso estar atento não só para a instalação do
projeto, mas também à sua manutenção. Lembrou que é importante prever
verba para solução de problemas e emergências. O Sr. Presidente lembrou
que este projeto foi realizado em parceria com a Secretaria de Ação Social e
com a Secretaria de Educação. O Sr. Presidente afirmou que, por ser o
primeiro ano, alguns imprevistos aconteceram e que vai tomar providências.
Informou que para o ano que vem provavelmente haverá patrocinadores, pois
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várias empresas do município já se mostraram interessadas. Este projeto
envolve principalmente o resgate da cidadania e, por isso, tem valor
inestimável para seus realizadores e para a sociedade. O presidente exibiu no
data show fotos da cidade com o projeto implantado e um vídeo da notícia
transmitida pelo Jornal da Tribuna Vídeo. Por fim o Sr. Presidente agradeceu
as Sras. Regina e Sandra, coordenadoras do projeto, que estavam presentes.
Por sua vez, elas agradeceram a todos os envolvidos, especialmente aos
conselheiros do CONDEMA pela confiança depositada.

3. Processo Administrativo 04245/09 - 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” – apresentação da proposta da
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga: o Sr.
Presidente cobrou o conselheiro Paulo Velzi sobre a proposta. O Sr. Paulo
informou que é preciso estabelecer um prazo para adequação antes de iniciar
as autuações e sugere a criação de um artigo determinando que as sanções
passem a vigorar a partir de um ano; Com esta consideração os conselheiros
passaram para a votação da minuta, que foi APROVADA por unanimidade.

4. Reunião Pública de todo o Plano Diretor: o Sr. Presidente desculpou-se
sobre o equívoco publicado no BOM. Reafirmou que é uma reunião pública, e
não uma audiência, para conversar e ouvir das pessoas experientes o que
esperam de um plano diretor e articular um cronograma para que as próximas
reuniões aconteçam de maneira tranqüila. Hoje haverá algumas explanações
de pessoas com experiência no assunto, como os Srs. Paulo Velzi, Roberto
Costa e a Dra. Sueli da OAB. Reforçou o convite e pediu a participação de
todos para que possamos tratar esta discussão com toda a seriedade que ela
exige. O Sr. Presidente reafirmou seu compromisso para que prevaleça o
coletivo e não o individual;

5. Arborização Urbana: o Sr. Presidente falou que a empresa contratada já
apresentou levantamento inicial e a partir de 3 de janeiro de 2011 haverá uma
equipe de campo, devidamente identificada com coletes (mostrou o colete).
Afirmou que a empresa vem realizando um trabalho extremamente caprichoso
e satisfatório e que até abril deverá acontecer uma apresentação deste
trabalho para o CONDEMA;

6. Assuntos Gerais;
a. Conselheiro Marcelo Godinho: indagou sobre a responsabilidade com
a obra do Viveiro de Mudas e o Sr. Presidente informou que é da
Secretaria de Serviços Urbanos. Explicou que o pagamento ainda não
foi efetuado porque o projeto não foi finalizado e que tem cobrado
resultados semanalmente. Afirmou que nosso compromisso de cobrar a
SU é com o prazo e que estamos dentro do prazo, mas sempre
cuidando para que este seja cumprido. O Sr. Presidente sugeriu
encaminhar um ofício do CONDEMA para a Secretaria de Serviços
Urbanos.

b. Conselheiro André Santana: informou que no loteamento Vicente de
Carvalho II há um sério problema com esgoto, que está transbordando.
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O Sr. Presidente disse que pediu para o Sr. Rogério da SABESP fazer
uma visita. Afirmou que já está tratando com a SABESP para resolver o
problema.

c. Autuações da Guarda Ambiental: o Sr. Presidente informou que a
Guarda Ambiental está passando por uma capacitação de modo que
possa não só atender as ocorrência, mas também passe a autuar as
irregularidades;

d. Processo 06067/07 e apensos: foi encaminhado à Comissão de
Avaliação de Projetos Esgotamento Sanitário;

e. Esgoto Domiciliar, Coleta e Tratamento no Jd. São Lourenço –
Bertioga: o Sr. Presidente disse que esta é mais uma vitória. Informou
que foi apresentado o projeto da estação elevatória na SABESP e foi
pedido que se dê prioridade;

f. Mercado de Peixes: o Sr. Presidente disse que, através de uma
parceria operacional muito produtiva envolvendo as Secretaria de Meio
Ambiente, Diretoria de Abastecimento, Secretaria de Obras,
comerciantes da peixaria e a SABESP através do seu representante, o
Sr. Rogerio Osti, realizamos uma ação que manteve o mercado de
peixes fechado por uma semana e resolvemos um problema que se
arrastava por 30 anos, que era o lançamento de esgoto direto da banca
de peixe para o canal de Bertioga. Foi uma parceria informal, mas do
ponto de vista ambiental o problema foi sanado.

g. Roy Beck: pediu que fosse corrigido na ata anterior que ele não fez as
declarações lá citadas. O conselheiro Paulo disse ter sido ele o autor
das críticas e pediu que este fato fosse corrigido na ata.

h. Conselheiro Paulo Velzi: informou houve uma reunião sobre o
Gerenciamento Costeiro na semana passada e que o Prefeito nomeou
o Secretário de Meio Ambiente e o Secretário de Saúde como
representantes de Bertioga. Porém, nenhum interlocutor compareceu à
primeira reunião, que foi conduzida de forma absurda. Foi apresentada
uma proposta do CONSEMA. A lei é clara e diz que a proposta tem de
ser do grupo de trabalho. Sugeriu que fosse encaminhada uma moção
ao Sr. Prefeito para solicitar a substituição do Secretário de Saúde pelo
Sr. Nelson Portero, que participou de todo o processo do
gerenciamento costeiro e tem mais condição de participar das reuniões.
O Sr. Nelson tranqüilizou o Sr. Paulo afirmando que o Sr. Manoel Prieto
largo conhecimento do assunto posto que ele próprio introduziu nosso
município nas discussões. O Secretário de Meio Ambiente informou que
não fora avisado da reunião e exigiu retratação dos representantes
estaduais que conduzem o grupo de trabalho. Ressaltou que temos
feito enorme esforço para estarmos presentes em todos os eventos
para os quais formos solicitados.

i. Decreto sobre Unidade de Conservação: o Sr. Paulo Velzi informou
que o decreto que determina a instalação da UC em Bertioga finalmente
foi assinado; o governo do Estado tomou para si a responsabilidade
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sobre a área; é preciso vigiar para que o estado não fuja às suas
responsabilidades; Pediu que o Secretário de Meio ambiente reporte ao
CONDEMA todas as tentativas de invasão para que o Conselho cobre
do Estado as atuações devidas.

j. Comentou também sobre a prática de esportes na praia fora do horário
permitido, é necessário que o Sr. Bolívar execute um trabalho educativo
e, em seguida, de aplicação de multas, pois algumas pessoas estão
instalando quadras em locais que deveriam ser de acesso para todos.
Atentar também para o a instalação de guarda-sóis para demarcação
de local, sem que ninguém esteja usando; Os Jet Skis são um problema
no Canto do Indaiá, onde há quase 200 jet skis na areia da praia; é
preciso notificar e apreender. O Sr. Presidente informou que estes
assuntos já estão sendo discutidos para resolução dos problemas.

k. Téo Baliero: informou que tudo que foi encaminhado sobre a Unidade
de Conservação está registrado no processo de criação da UC;
percebeu que existe abertura quando se faz estudo sério; falou que é
importante fazer levantamento de informações sobre como funciona o
ICMS ecológico; ressaltou que é preciso ajustar a arrecadação do
FUNESPA para que este disponha de recursos para custear projetos
ambientais, pois hoje o valor arrecadado é insignificante; sugeriu que
fosse verificado o texto do Decreto de criação da UC sobre o que diz
respeito à compensação.

l. Sra. Marie: sugeriu que fossem encaminhados emails oficiais da
prefeitura para garantir a procedência das informações. Foi informada
de que a Secretaria de Meio Ambiente solicitou um link para
disponibilização de informações no portal oficial da Prefeitura, o que
deve ocorrer em breve; todos serão avisados;

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, 21 de dezembro de 2010.

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

André Rogério de Santana

Nelson Antonio Portero Júnior

CMB – titular

PMB – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Marcelo Godinho Lourenço

Sociedade Hípica – titular

AEAAB – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes

Rafael Magalhães Nunes

AARSL – titular

IPECAB – titular
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