ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2012
Data:

29/05/2012

Local:

Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal)

Início:

09h30

Término:

12:08

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, IPECAB e
BORACÉIA VIVA. 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. Coleta Seletiva: SM informou sobre o início da coleta porta – a porta no
município no trecho Av. 19 de maio até o Jd. Veleiros, todas as quartas-feiras,
na parte da manhã. SM explica que os munícipes podem continuar a usar os
LEV’S e que nos saquinhos de lixo se possível amarrar um fitilho colorido para o
lixo ser identificado.
b. Semana do Meio Ambiente: o Sr. Presidente utilizou o data show para
apresentar a todos a programação da Semana do Meio Ambiente. Agradece a
participação do CONDEMA por mais uma conquista, a construção do Viveiro
Municipal, que foi feito com a temática de ser educador, para atividades
escolares, plantação de mudas, plantas medicinais, servir como um local de
visitação e reforçou ainda o convite para todos participarem da inauguração do
mesmo no dia 1 de junho, na sexta-feira.
c. Processo 04425/10 - Tombamento de árvore: o Sr. Presidente informa da
presença do Sr. Secretario de Habitação, Sr. José Marcelo para explicar melhor
a situação atual da árvore na entrada da cidade. SH explica que não existe um
projeto definitivo, mas que tem intenções duplicação da rodovia, que tem que ter
estratégias para não ter problemas futuros. Os conselheiros tiraram dúvidas e
discutiram o assunto e solicitaram que o Engenheiro Agrônomo da prefeitura
João Carlos apresentasse um orçamento da retirada das mudas da árvore.
d. Embarcações nas praias: o Sr. Bolívar, Diretor de Operações Ambientais
apresentou proposta na questão de mudança do decreto, acesso à praia.
Sugeriu uma saída com acesso único em frente à marina que está sendo
construída na Praia do Indaiá e outra saída na praia de Itaguaré. Os
conselheiros lembraram que é preciso resolver esta questão com a maior
brevidade possível, com a proximidade da temporada. Paulo Velzi sugere um
estudo de impacto de vizinhança. Depois de intensa discussão, os conselheiros
decidiram voltar a tratar o assunto em reunião extraordinária marcada para o dia
14 de junho de 2012.
e. Processos: 00126/11 (52700/89) ABC CASA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA ME; 11687/10 ABC CASA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA ME e 52355/87 CLAUDIO MAFFEI: em análise aos
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requerimentos, foi deliberado que a área verde do empreendimento poderá ser
computada como área permeável, assim desobrigando os interessados cumprir
esta obrigação nos termos de compromisso. Aprovado por unanimidade.
f. Processo 11.307/11: foi apresentada a proposta de compensação com
exigência de manutenção de 20% de área permeável na forma de investimentos
no Parque do Jundú. Pelos conselheiros ficou deliberado que, visando o
atendimento às resoluções SMA 31/09 e Resolução CONDEMA 06/11, o
empreendedor deverá: 1- manter parte do recuo frontal com área permeável; 2compensar no Parque do Jundú o equivalente ao remanescente da área
permeável; 3- construir sistema de reservatório de água de chuva e
bombeamento.
g. Sitio São João: Robson pede a palavra e pede esclarecimento quanto a
proibição de ligação de luz no Sítio São João. SM explica que no local existe um
parcelamento de solo irregular e que tratativas estão ocorrendo entre a PMB,
GAEMA/BS e CONDEPHART.
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, 29 de maio de 2012.

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

Marcelo Godinho Lourenço

Marisa Roitman

AEAAB – titular

SMA – suplente

André Rogério de Santana

André Rogério de Santana

CMB – titular

CMB – suplente

Bolivar Barbanti Júnior

Nelson Antonio Portero Júnior

PMB – titular

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Carlos Figueiredo de Mello

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

Fund. 10 de Agosto – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Luiz Augusto Pereira de Almeida

Centro de Tradições Nordestinas – titular

Fund. 10 de Agosto – suplente
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