ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2011
Data:

27/01/2011

Local:

Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito (Paço Municipal)
Término
09h20
13h00
:

Início:

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, da Fundação
10 de Agosto e da Bertioga Município Saudável. Foi dispensada a leitura da ata pelo fato da
mesma ter sido encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma
observação. Presente também o ilustríssimo Vereador Ney Lyra.

PAUTA:

1. Resolução CONDEMA “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 e dá outras
providências”: o Sr. Presidente fez considerações sobre o convênio, explicou que
alguns parâmetros foram acordados com a CETESB e destes parâmetros resultou a
resolução; o Sr. Presidente apresentou a Resolução a ser deliberada com apoio de
equipamento de data show. Passou, então, à leitura, na íntegra dos termos da
Resolução para acompanhamento de todos. O ilustríssimo vereador Ney Lyra sugeriu
que fosse criado um critério próprio para cobrança de autorização e não que esta fosse
baseada no Código Tributário; A Eng.º Rita de Cássia registrou que é preciso se
adequar à realidade do município; O conselheiro Paulo Velzi sugeriu que incluíssem um
artigo com os termos “Todos os valores resultantes da aplicação desta resolução, a
critério do CONDEMA, poderão ser revertidos em ações ambientais ou compra de
equipamentos e serviços para a Secretaria de Meio Ambiente” e os demais
conselheiros concordaram. O Sr. Washington, Fiscal da Secretaria de Meio Ambiente
apresentou simulações de situações para licenciamento ambiental. Os presentes
discutiram o assunto e dirimiram dúvidas; O ilustríssimo vereador Ney Lyra sugeriu que
o assunto não fosse votado nesta reunião para que houvesse mais tempo para
avaliação da resolução com mais cuidado de modo a não comprometer o projeto como
um todo. O Sr. Presidente ressaltou que esta resolução é de suma importância para
que se possa dar continuidade aos trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente e que ela
foi elaborada com muito cuidado e seriedade. Enfatizou que é preciso colocá-la em
prática para avaliar a necessidade de eventuais ajustes e que a qualquer momento ela
pode ser revista, se for preciso. Os conselheiros decidiram pela deliberação nesta
reunião e passaram à votação. Votaram a favor os conselheiros Marcos Cipriano, José
Carlos, Bolivar, Nelson Portero, Paulo Velzi, Daniel Silveira, e Rafael Magalhães.
Votaram contra os conselheiros André Santana e Marcelo Godinho. Assim, a Resolução
foi aprovada por 7 votos contra 2. O Sr. Presidente afirmou que na próxima
oportunidade o assunto voltará a ser discutido, já com resultados práticos, para
avaliação e sugestões.
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2. Convênio CETESB: o Sr. Presidente falou que uma das demandas com a assinatura
do convênio era a proposta de uma área municipal que pudesse servir como
compensação ambiental para os processos de Licenciamento. Surgiu então a idéia de
transformar a Ilha Rio da Praia em Parque Municipal. Um Decreto Municipal que “Cria
o Parque Municipal Ilha Rio da Praia”, virá para fechar este ciclo de demandas do
Licenciamento Ambiental. O Sr. Presidente registrou, neste momento, a ilustríssima
presença do Sr. Prefeito de Bertioga Arq. e Urb. José Mauro Dedemo Orlandini na
reunião. Falou que este Decreto simboliza o coroamento do trabalho de um ano e meio,
que resultou de tratativas entre o Sr. Roy Beck, o Secretário de Meio Ambiente e o
Prefeito de Bertioga, que pediu que o projeto fosse implantado da maneira mais
responsável possível, com a previsão do aporte de recursos. O Sr. Presidente convidou
então o Sr. Roy Beck a pronunciar-se. O Sr. Roy falou de seus sentimentos,
ressaltando sempre sua luta pela preservação da Ilha Rio da Praia como um referencial
de sustentabilidade. O Sr. Prefeito assumiu a palavra e ressaltou que este é um
momento muito importante para a cidade e convidou o vereador Ney Lyra para postarse a seu lado. O Sr. Prefeito continuou afirmando que a cada dia tem mais convicção
de que Bertioga só pode se sustentar no tripé “meio ambiente-turismo-emprego”.
Lembrou que em sua primeira gestão o slogan já era “Qualidade Ambiental”, porque
naquela época já havia a consciência da importância deste tema; Lembrou que os
governos são passageiros, transitórios. Portanto, é preciso buscar na sociedade
organizada os grandes parceiros para que a preservação se concretize, para que
aquela área da Ilha Rio da Praia seja tratada como um empreendimento, para que não
haja degradação. É preciso que o município tenha uma visão moderna, sustentável.
Finalizou agradecendo ao Sr. Roy pela sua grande contribuição, zelando todos estes
anos pela área, de modo que hoje podemos consolidar esta vontade política, que é
também a vontade da cidade, da sociedade, que chamou para si a responsabilidade por
este zelo ambiental. Agradeceu também o empenho do CONDEMA, sempre presente e
atuante. Graças a estas conquistas conseguimos sempre levar o nome de Bertioga
atrelado à questão da preservação ambiental e da sustentabilidade. O Sr. Prefeito
agradeceu a participação de todos nestas conquistas, no Certificado VerdeAzul, no
Convênio com a CETESB e agora com este Decreto. O Sr. Presidente agradeceu ao
Sr. Prefeito e registrou a aprovação dos conselheiros, por unanimidade, para criação do
“Parque Municipal Rio da Praia”. Passaram, então, à assinatura do Decreto n.º 1.636. O
Sr. Prefeito finalizou agradecendo mais uma vez e convidando a todos que quiserem
para assinar o Decreto como testemunhas.

3. Proc. 04728/08: o Sr. Godoi, Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental, explicou a
situação do processo, falou que o lote está inserido em Área de Preservação
Permanente – APP, o que impede o licenciamento pleiteado; O Sr. Marcos, proprietário,
explicou que só descobriu que o lote tinha restrições para construir depois de comprálo. Solicitou que, levando isto em consideração, o CONDEMA recomendasse a
suspensão do IPTU. Os conselheiros deliberaram e APROVARAM a proposta por
unanimidade;

4. Comissão para eleição do CONDEMA: o Sr. Presidente solicitou que fosse formada a
Comissão para Avaliação da Documentação das entidades inscritas. Os conselheiros
Nelson, André e Rafael ofereceram-se para compor a comissão e os demais
aprovaram. O vereador Ney Lyra sugeriu que o período de inscrição fosse prorrogado
até o dia 7 de fevereiro (segunda-feira). Os conselheiros APROVARAM a sugestão por
unanimidade e agendaram a reunião da comissão para o dia 8 de fevereiro.
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5. Atuação da Fiscalização Ambiental: o conselheiro Bolívar apresentou estatística das
ocorrências atendidas pela Diretoria de Operações Ambientais em 2010. Ressaltou que
a maioria das ocorrências refere-se à carros na praia e resgate de animais. Falou que
encaminhará a estatística para os conselheiros avaliarem. O Sr. Bolívar esclareceu que
este ano ação mais efetivas foram tomadas, especialmente em relação às ocorrências
com som alto, resultando na aplicação multas; Os conselheiro parabenizaram o Sr.
Bolívar pelas ações.

6. Assuntos Gerais: em razão do adiantado da hora não houve discussão de assuntos
gerais;
A próxima reunião foi agendada para o dia 22 de fevereiro de 2011. 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. É parte integrante desta ata
a Lista de Presença.

Bertioga, 27 de janeiro de 2011.

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

José Carlos Gonçalves

CMB – titular

CMB – titular

Bolivar Barbanti Júnior

Nelson Antonio Portero Júnior

PMB – titular

PMB – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Daniel Silveira

Sociedade Hípica – titular

AARSL – suplente

Rafael Magalhães Nunes

Marcelo Godinho Lourenço

IPECAB – titular

AEAAB – titular
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