ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2011
Data:

29/11/2011

Local:

Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito (Paço Municipal)

Início:

09h30

Término:

11h30

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, da CETESB e da
SASL. O Sr. Presidente informou aos Conselheiros que, por causa de um problema ocorrido no
provedor, os emails enviados que encaminhavam os arquivos Ata129_25out2011; AtaE08 e
anexo; AtaE09 e anexo; para aprovação do Conselho, retornaram e, por isso, serão
reencaminhados o mais breve possível. A aprovação e assinatura destas atas se darão na
próxima reunião ordinária do CONDEMA.

O Sr. Presidente agradeceu a presença do Secretário de Habitação, Sr. José Marcelo Ferreira
Marques, passando-lhe a palavra. O Sr. José Marcelo transmitiu as desculpas do ilustríssimo
Senhor Prefeito de Bertioga, Arq. e Urb. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI, que vai
atrasar-se para esta reunião por motivo de agenda de outro importante compromisso – 7º
Encontro das Fortificações. Apresentou o Sr. Rodolfo Amaral, da RAmaral & Associados –
Consultoria, Pesquisas e Análise de Dados.
O Sr. Rodolfo Amaral agradeceu a confiança que a Prefeitura de Bertioga vem depositando em
seus serviços. Apresentou no Data Show o trabalho “O lado que não se vê da Riviera de São
Lourenço”. Explicou que o estudo apresentado visa determinar o impacto causado pelo
embargo judicial de alguns módulos da Riviera de São Lourenço, levando-se em conta o
contexto da comunidade de Bertioga. Ressaltou que o estudo foi pontual, com finalidade
técnica, para fornecer elementos para argumentação da questão jurídica em relação aos
embargos, levando em conta não só a temática ambiental, mas também socioeconômica.
O Sr. Presidente registrou a chegada do ilustríssimo Senhor Prefeito de Bertioga, Arq. e Urb.
JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI, passando-lhe a palavra. Desculpou-se pelo atraso.
Falou sobre a responsabilidade da Prefeitura em oferecer parceria nesta questão que aflige o
município como um todo, especialmente na defesa da sustentabilidade do município de
Bertioga, da sociedade, inclusive dos empreendedores. Agradeceu o Sr. Rodolfo pelo brilhante
estudo realizado e parabenizou o Secretário de Meio Ambiente pelo trabalho que vem sendo
realizado. Agradeceu a todos e despediu-se.

Os presentes conversaram sobre o tema e esclareceram dúvidas. O Sr. Presidente
afirmou que esse assunto é importante e deveremos voltar a conversar sobre ele.

PAUTA:
1. Tombamento de árvore de relevante interesse paisagístico: o Sr. Presidente
apresentou minuta de Decreto que “Declara Imune de Corte a Árvore que Especifica
e dá outras providências”, neste caso referindo-se a árvore denominada “Dracai”,
localizada na entrada da cidade às margens da Rodovia SP 66 e nas proximidades
da Avenida 19 de Maio. Os conselheiros discutiram e, em face às argumentações,
especialmente levanto-se em conta uma possível implantação de sistema viário ou
necessidade de duplicação da rodovia, opinaram por analisar com mais cuidado e
retirar esta pauta da votação.
Ata130_29nov2011 - Ata da Reunião Extraordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 1 de 2

2. Atualização do Código Ambiental: em face ao adiantado da hora e relevância do
tema, esta pauta será discutida na próxima reunião ordinária do CONDEMA.
3. Tratamento e Lançamento de Efluentes: o Sr. Presidente falou que está tentando
trazer uma equipe da CETESB de São Paulo para realizar uma apresentação sobre
o assunto, mas vem encontrando certa dificuldade. Ressaltou que insistirá nesta
questão.
4. Assuntos Gerais.
a. Plano Municipal de Resíduos Sólidos: o Sr. Presidente atualizou as
informações sobre o assunto e lembrou a todos que nas próximas três quintasfeiras acontecerão as oficinas, abertas ao público, na Sala de Reuniões da
Secretaria de Educação, sempre às 18h00. Convidou todos a participarem.
O Sr. Presidente agradeceu e retirou-se por motivo de agendamento de compromisso na
CETESB. Passou então a presidir a reunião o conselheiro André Santana, dando continuidade
aos Assuntos Gerais.
b. Proc. Adm. 07531/11: o conselheiro Paulo Velzi explicou a situação referente
ao processo, apenas a título ilustrativo, para demonstrar uma situação em que
se considerou a área verde de loteamento já implantado como parte da
exigência de preservação ambiental nos casos de solicitação de supressão de
vegetação nativa.

A próxima reunião foi agendada para o dia 13 de dezembro 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 novembro de 2011.

Eng.º Ftal. ROGERIO LEITE DOS SANTOS
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

André Rogério de Santana

Carla Emília de Lima

CMB – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular

Bolivar Barbanti Júnior

Nelson Antonio Portero Júnior

PMB – titular

PMB – titular

Marcelo Godinho Lourenço

Carlos Figueiredo de Mello

AEAAB – titular

Fund. 10 de Agosto – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Rafael Magalhães Nunes

Centro de Tradições Nordestinas – titular

IPECAB – titular
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