ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2012
Data:

27/03/2012

Local:

Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal)

Início:

09h30

Término:

11h30

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, SMA, CTN e
IPECAB. Foi dispensada a leitura da ata pelo fato da mesma ter sido encaminhada por email aos
conselheiros que não apresentaram nenhuma observação.
PAUTA:

1. ASSUNTOS GERAIS:
a. Cantão do Indaiá: Processo 1976/12 “Solic. Providências acerca do
acesso à praia de tratores provenientes de uma marina”. A Sra. Daise,
representando 150 pessoas do abaixo assinado, questiona a demarcação
na praia para passagem de tratores e a colocação de 2 postes de luz na
rua em que mora.
Guilherme informa quanto a questão geográfica que é ideal para as
embarcações e que o Indaiá é uma zona de suporte náutico. Informou
ainda que a Secretaria de Turismo está em entendimento com a DOA
para fazer uma parceria para a demarcação em todas as praias.
O Sr. Presidente propõe que é importante incluir os moradores e todos os
interessados nas discussões do ordenamento.
Nelson sugeriu a necessidade de contatar a Marinha, o IBAMA.. para
participar das discussões do regramento.
b. Lixo Radioativo: O Sr. Presidente citou como exemplo reportagem da
Record sobre lixo radioativo no Maitinga. Informação infundada. Ontem
com amparo legal, foi feito arrombamento da casa com acompanhamento
da SETVS e ISS, técnico do IPEM. A Record voltou ao local para
acompanhar os fatos. Foi constatado que o único risco de contaminação
era para o operador, quando manuseando q maquina ligada na tomada.
Alarme na população refletido no numero de ligações. Godinho informa
que viu em reportagem que retiraram o equipamento da casa, no sentido
de que estava sendo resolvido o problema.
c. Ata 131 tratamento e lançamento de efluentes. SM relembrou histórico
das discussões. Deliberação não foi unanime. Nelson reiterou seu
lamento pela decisão. Acha prudente antes de alterar lei consultar DAEE.
SM leu o que havia sido decidido como alteração (Anexo ata 131).
Explicou que não tem legislação especifica que proíba o lançamento de
efluentes. Em função dos anos que demora para que a rede de esgoto
chegue na cidade toda, queremos estabelecer como parâmetro técnico
mais eficiente para evitar situação de caos. Discutiram o assunto. Nelson
sugeriu estudar possibilidade de criação de emissário como forma de
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tratamento para evitar problemas no futuro. Água tratada. SM assunto
extremamente discutido. Concorda com Nelson, mas continua a
proibição, porem que o critério é útil ate chegar rede de esgoto. Luiz
augusto se mostra radicalmente contra as estações compactas para
lançamento de efluentes no canal. RSL saiu na frente há 30 anos com a
verticalização planejada e não pode permitir isso. Wilson Roberto informa
que junto com outros empreendedores na área de São Lourenço estão
empenhados em tratativas com a SABESP para encontrar solução para o
problema. O problema em São Lourenço tem em outros lugares da
cidade. Trouxe pré projeto para discutir com o prefeito hoje. Ninguém
quer poluir a cidade, porem com empreendimentos em andamento. Luiz
Augusto reafirma que é preciso prosseguir sem poluir de forma nenhuma.
APÓS LONGA DISCUSSÃO SOBRE O ASSUNTO, FICOU DECIDIDO
POR VOTAÇÃO QUE NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NO ARTIGO 47 DO
CÓDIGO AMBIENTAL, ou seja, fica mantida a proibição do lançamento
de efluentes de qualquer natureza em vias públicas, galeria de águas
pluviais, valas ou canais de drenagem.
d. Sr. Tadeu, informou que fez uma denúncia de entulhos sendo jogado na
R. Alfredo Castier, mas não foi atendido. Marcelo, fiscal da Secretaria de
Meio Ambiente informa que já esteve no local e que as obras estão
paralisadas. Ressalta que esteve no local 2 vezes, que foi feito um
levantamento topográfico e foi enviado um oficio para a Garagem para as
providencias necessárias. Diz ainda que os documentos estão à
disposição na Secretaria para quaisquer esclarecimentos. O Sr. Tadeu
Morilla, fez um pedido de afastamento do SM como presidente do
CONDEMA e também da Secretaria.

2. MUNICÍPIO VERDE AZUL: O Sr. Presidente informou que haverá cerimônia da
entrega das certificações dos municípios do Estado. Falou que estamos longe do
ideal, mas as nossas estratégias tem que ser constantemente avaliadas e que
essa conquista, que resultou num trabalho de 1200 páginas é da Cidade e de
todos os que se envolveram. Informou que a entrega das certificações será dia
02/04/12, às 14hsno Palácio dos Bandeirantes.
3. FUNESPA: Sr. Presidente informa sobre a aprovação na mudança dos boletos.
Godoi, Chefe de Seção de Licenciamento Ambiental explica que está faltando
apenas a autorização do sistema e em razão disso vai ter toda uma modificação
dos códigos.
Sm diz que existe uma comissão pra fazer um acompanhamento e já podem se
reunir para isso.
A comissão é composta por 3 membros representantes da Câmara Municipal
(Rita), CONDEMA e Diretoria de Finanças( José Pereira, registro nº , téc em
contabilidade).
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O Sr. Nelson pediu a palavra para informar da Audiência Pública e Apresentação
Costa Nativa, que será no dia 29/03/12 às 17hs no Hotel 27.

Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual
eu, Adriana Pestana Branco (...................), 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 março de 2012.

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

Marcelo Godinho Lourenço

Rita de Cássia Espósito Poço

AEAAB – titular

CMB – titular

Luiz Augusto Pereira de Almeida

Nelson Antonio Portero Júnior

Fund. 10 de Agosto – suplente

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Carla Emília de Lima

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular
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