ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2012
Data:

18/12/2012

Local:

Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal)

Início:

09:48hs

Término: 10:35hs

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA,
IPECAB e AEAAB. 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) Plano Municipal de Mata Atlântica: Foi apresentado pela Sra. Mariana de
Oliveira Gianiaki, da Ambiental Consult o Plano Municipal de Mata Atlântica.
Foi apresentada a possibilidade de mapear e identificar as áreas com
vegetação, garantindo um direcionamento e planejamento de uso e
ocupação do solo nos Municípios. Mostrou uma cartilha, com o plano de
Caxias do Sul, com todas as ações que vai adotar e informa que esta cartilha
ficará disponível na Secretaria de Meio Ambiente. A Associação dos
Engenheiros e Arquitetos se colocou à disposição da empresa.
b) Força Tarefa: o Sr. Bolívar informa as ações e planejamento do DOA, que
foram convocados pelo Prefeito para uma operação emergencial, junto com
a Polícia Militar e Ambiental, Secretaria de Obras, Habitação, Conselho
Tutelar e Promoção Social numa área de 120 mil m2, no Recanto Alegre.
Informa que foram derrubados vários barracos e que o Conselho Tutelar já
retirou algumas crianças do local. Explica que entraram em contato com a
Elektro, solicitando o corte de luz, que ainda não foi atendido, mas continuam
crescendo as edificações clandestinas. Informa ainda que estavam sendo
vendidos lotes, que já estavam demarcados com arame farpado e que foram
tudo derrubados. Essa operação se estenderá à Boracéia e Sítio São João.
Ele explica que toda a documentação vai ser encaminhada para o delegado
e Promotoria, através de ofício com os nomes das pessoas envolvidas.
Bolivar informa também que foram feitas demolições das piscinas
construídas em área verde em Guaratuba. O conselheiro Luiz Augusto
demonstra preocupação com o futuro do município, pois na opinião dele
estamos sempre tratando efeitos e nunca as causas. Diz que não temos
plano de assentamento urbano para as pessoas de classe social mais baixa
e desprovidas de recursos. Bolivar explica que as invasões de hoje são
muito diferentes de antes e que a maioria está comprando lotes no valor de 3
a 8 mil reais. Ubirajara diz que em Boracéia tem muita área invadida,
inclusive com casas de veraneio. O conselheiro Andre sugere que o
Conselho de Habitação poderia ser melhor utilizado para tratar essas
questões. SM explica que neste ano ainda não conseguiram trabalhar o
plano diretor, o gerenciamento costeiro e que a questão da habitação é uma
questão muito séria, inclusive na questão das áreas sem esgoto.
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c) Jet Sky: o conselheiro Paulo Velzi questiona sobre o aluguel de Jet Sky
para pessoas que não são habilitadas na Riviera de São Lourenço e SM
esclarece que essa fiscalização compete à Marinha. Bolivar informa que vai
intensificar a fiscalização no local, que visa a segurança dos banhistas e a
preservação do meio ambiente.
d) Barco Escola: A bióloga Mylene Lyra, Chefe do Setor de Fauna e Flora
comunica a inauguração do barco e agradece o apoio e colaboração do
CONDEMA.
A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de janeiro de 2013. 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, 18 de dezembro de 2012.

José Marcelo F. Marques
Secretário Interino de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

André Rogério de Santana

Bolivar Barbanti Júnior

CMB – titular

PMB – titular

Nelson Antonio Portero Júnior

Wilson Roberto da Silva

PMB – titular

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

Mario Celso Pereira de Alcântara

Luiz Augusto Pereira de Almeida

Sociedade Amigos de São Lourenço – suplente

Fund. 10 de Agosto – suplente

Paulo Roberto Maria Velzi

Carla Emília de Lima

Centro de Tradições Nordestinas – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima
OSCIP Boracéia Viva – suplente
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