ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2011
Data:

29/03/2011

Local:

Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito (Paço Municipal)

Início:

09h30

Término:

11h00

O Sr. Presidente deu início a reunião. Foi dispensada a leitura da ata pelo fato da mesma
ter sido encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação.
Ausentes representantes do IBAMA, da SMA, da Fundação 10 de Agosto, do Centro de
Tradições Nordestinas e da OSCIP Boracéia Viva. O Sr. Presidente solicitou que os
conselheiros deliberassem sobre continuar com o encaminhamento das atas por email para
aprovação, dispensando-se, assim, sua leitura nas reuniões e os conselheiros aprovaram por
unanimidade. O Sr. Presidente informou, ainda, que está sendo providenciado para que a ata,
depois de aprovada e assinada pelos conselheiros fique disponível para os demais
interessados no site da prefeitura. Registrou a presença da Sra. Vanuzia Teixeira, responsável
pela Casa dos Conselhos;

PAUTA:

1. Posse da nova composição do CONDEMA: o Sr. Presidente registrou a posse
dos membros nomeados em Decreto n.º 1.657, de 25 de março de 2011:
I – Representantes do Poder Público



IBAMA: Ingrid Maria Furlan Oberg (titular); Fábio Zucherato (suplente).



Secretaria do Estado do Meio Ambiente: Marcos da Silva Cipriano (titular);
Edson Nazareno Pupin (suplente).



Câmara do Município de Bertioga: André Rogério Santana (titular); Rita de
Cássia Espósito Poço (titular).



Prefeitura do Município de Bertioga: Bolivar Barbanti Júnior (titular); Nelson
Antonio Portero Júnior (titular).

II – Representantes da Sociedade Civil



Sociedade Amigos de São Lourenço: Wilson Roberto da Silva (titular); Mario
Celso Pereira de Alcântara (suplente).



Fundação 10 de Agosto: Carlos Figueiredo Mello (titular); Luiz Augusto
Pereira de Almeida (suplente).



Centro de Tradições Nordestinas: Paulo Roberto Maria Velzi (titular);
Roberto Berlofi Zeidan (suplente).



IPECAB – Instituto de Pesquisa e Ciências Ambientais de Bertioga : Rafael
Magalhães Nunes (titular); Ana Paula Casagrande (suplente).



OSCIP Boracéia Viva: Regina Reich (titular); Rodrigo B. Contieri (suplente).



AEAAB - Associação dos Engenheiros, Arq. e Agrônomos de Bertioga:
Marcelo Godinho Lourenço (titular); Gustavo Ramos Melo (suplente).
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2. Recifes Artificiais: o conselheiro Bolívar apresentou, com apoio de data show, um
resumo do projeto Recifes Artificiais. Informou que todo o levantamento do estudo já
foi realizado e que a participação da comunidade tem sido relevante nas
discussões. Explicou um pouco mais sobre os objetivos do projeto e, ressaltando a
importância da aprovação do Conselho como principal representante da sociedade,
pediu ao conselho que deliberasse sobre o encaminhamento da documentação ao
IBAMA para licenciamento e continuidade do projeto. Os conselheiros
APROVARAM a proposta por unanimidade. O Sr. Bolívar esclareceu que
acompanhará o processo de perto para que tudo corra sem demora, pois a
expectativa é de que as estruturas sejam lançadas nos próximos 2 anos.

3. Licenciamento através de Termo Aditivo de Convênio com a CETESB e
Parque “Ilha Rio da Praia”: o Sr. Presidente apresentou de forma resumida o
resultado da assinatura do convênio. Informou que no primeiro mês foram obtidas
quarenta e três anuências prévias aprovadas pela CETESB e que isto representa a
compensação ambiental de aproximadamente trinta e cinco mil metros quadrados
de área, que foram registrados em termos de compromissos ambientais – TCAs,
assinados pelos proprietários. Em face às tratativas para compensação na área do
Parque “Ilha Rio da Praia”, os que desejarem aguardar a resolução da situação
poderão ter seu prazo prorrogado. Informou que uma proposta foi encaminhada à
APROAQUA e o Sr. Ivan o avisou que uma reunião foi agendada para o mês de
maio, de modo a possibilitar o comparecimento do maior número possível de
proprietários, que estão espalhados pelo país, para deliberar sobre o assunto e
apresentar uma contraproposta. Informou, ainda, que um relatório formal com o
resultado do primeiro ano de convênio foi encaminhado à CETESB. Relatou que as
reuniões aconteceram, a princípio, semanalmente e que agora a regularidade
passou a ser de 15 dias.
4. Assuntos Gerais.

a. Barco Escola: a Bióloga Mylene Lyra e a Engª. Ftal. Maria de Carvalho Tereza
apresentaram, com apoio do Data Show o projeto Barco Escola; Explicaram que
o objetivo principal do projeto é despertar o aspecto crítico através do
conhecimento. As crianças vivenciam a função ecológica das matas ciliares
através de 4 oficinas interligadas e o Barco Escola complementará esta
atividade. O projeto atende ao Programa Município Verde Azul, fazendo parte
do projeto Criança Ecológica, realizado semanalmente no Forte São João. A
proposta do projeto que será submetida à FEHIDRO contempla o pedido de
aquisição do Barco Escola e a contratação de pessoal para trabalhar no barco e
desenvolver os roteiros. O projeto competirá com outros de toda a Baixada
Santista. É fundamental o empenho de todos para concluir esta proposta, que,
se aprovada pela FEHIDRO, atenderá a toda a comunidade bertioguense. O
custo total estimado do projeto é de R$ 291.050,00, sendo que a FEHIDRO
repassaria R$ 232.840,00 e a prefeitura arcaria com R$ 58.210,00. Para tanto, é
preciso a aprovação do CONDEMA para utilização desta verba. Os
conselheiros deliberam, por unanimidade, pela APROVAÇÃO da proposta.
Explicaram que o projeto se sustenta por um ano e, posteriormente, serão
necessárias parcerias para sua continuidade. O SESC Bertioga já se prontificou
a selar este compromisso.
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b. Conselheiro Marcelo Godinho: informou que vem recebendo denúncias de
invasão e lembrou a importância de ter um monitoramento aéreo no município;
O Sr. Bolívar explicou que estes casos ocorridos em Boracéia em Vista Linda
não são casos de invasão, pois são terrenos particulares que vem sendo
“parcelados” irregularmente por seus proprietários. A situação já foi informada à
Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de Serviços Urbanos. Cabe à
Secretaria de Meio Ambiente aplicar multas no caso de desmatamento irregular
e à Secretaria de Serviços Urbanos a questão das obras irregulares. Informou,
ainda, que já se colocou à disposição para a realização de uma força-tarefa a
fim de coibir o problema. Quanto ao monitoramento aéreo, concordou que é
importante, que é preciso estudar um modelo viável e eficiente. Citou um projeto
do município de São Sebastião que utiliza parapentes para realização do
monitoramento com bastante sucesso. Ressaltou, porém, que a prioridade neste
momento é a aquisição de viaturas. O conselheiro Wilson Roberto enfatizou que
é necessário haver maior controle por parte das duas Secretarias citadas, bem
como um melhor entendimento entre elas quanto ao procedimento a ser
adotado, ratificando que as conversas sobre o monitoramento aéreo devem ser
retomas. O Sr. Presidente sugeriu que na próxima reunião a Comissão do
FUNESPA apresente um levantamento do saldo existente para que seja
possível discutir as prioridades de gasto dos recursos e, depois de ouvir os
conselheiros, resumiu que a proposta é o encaminhamento de um apelo do
CONDEMA para uma mobilização das Secretarias de Meio Ambiente e Serviços
Urbanos no sentido de realizar uma fiscalização conjunta mais efetiva. Os
conselheiros concordaram com a sugestão.
A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de abril 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, 29 de março de 2011.

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

André Rogério de Santana

Rita de Cássia Espósito Poço

CMB – titular

CMB – titular

Bolivar Barbanti Júnior

Wilson Roberto da Silva

PMB – titular

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

Rafael Magalhães Nunes

Marcelo Godinho Lourenço

IPECAB – titular

AEAAB – titular
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