ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2013
Data:

25/06/2013

Local:

Sala de Reuniões da Secretaria de Educação - Paço Municipal

Início:

10:11 hs

Término: 11:33hs

A Sra. Presidente Marisa Roitman deu início à reunião. Ausentes representantes
do IBAMA. Foi dispensada a leitura da ata anterior pelo fato de a mesma ter sido
encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação,
sendo assim aprovada por unanimidade.

PAUTA:

1 – Licenciamento Ambiental - parte II -– Marisa Roitman esclareceu que está claro
na Constituição Federal de 1988 que todos os entes federativos têm a competência
para o Licenciamento Ambiental e que a Prefeitura usa a lei da Mata Atlântica nº
11.428/2006 atualmente, a qual explicita essa prerrogativa quanto à autorização para
intervenção em áreas de vegetação nativa. Referente ao Ofício da Cetesb, o qual
suspende todos os licenciamentos promovidos pelo Município, a Prefeitura só poderá
licenciar vegetação secundária no estágio médio de regeneração. SM explica todos os
trâmites de um processo de licenciamento e informa que o gerente da CETESB disse
que não tem como absorver todo o licenciamento de Bertioga por ser uma demanda
muito grande. SM sugere para que seja formada uma comissão de 2 ou 3 conselheiros
para agendar uma reunião na CETESB. Todos são pela manutenção do licenciamento,
alegando que foi uma conquista do município.

2 – Resultados da Semana de Meio Ambiente: Marisa Roitman informa os
resultados que foram muito satisfatórios na Semana do Meio Ambiente. Falou sobre o
Barco Escola e a Conferência Municipal com o tema Política Nacional de Resíduos
Sólidos no auditório da FABE, que foram 3 dias de discussão intensa com estudantes e
com a comunidade, além das atividades de Aniversário do Viveiro de Plantas, com
exposição ambiental e gastronomia da Mata Atlântica.
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3 – Assuntos Gerais – A) Marisa Roitman informa que o Barco Escola está sendo
muito procurado inclusive por escolas particulares do município e de outras cidades da
Baixada. Os conselheiros aprovaram a sugestão da SM para que seja cobrada uma
taxa das escolas particulares, para a manutenção do barco. Velzi pede para que o
projeto do Decreto seja analisado pelo CONDEMA e sugere agendamento de grupos
também.

B) ILHABELA – Marisa e Bolivar apresentara fotos da visita que fizeram no município
de Ilhabela, mostraram os projetos dos Piers Públicos da cidade. Sm sugeriu a
implantação dos Piers Públicos aqui no município nos moldes de lá, com baixíssimo
custo e explicou que esse projeto pode movimentar a economia no município. Os
conselheiros sugeriram projetos do píer no Cantão do Indaiá, na praça Por do Sol e no
Canal de Bertioga, com uma estrutura simples de concreto, pré moldado e por cima
madeiramento plástico, inclusive com um sistema de monitoramente com sondas
acopladas, com informações ambientais e oceanográficas. SM mostrou várias fotos e
todo o layout. Informou que foi financiado pelo Ministério de Turismo. Marisa informou
que entrou em contato com o Ministério das Cidades e colheu informações inclusive de
que existe uma verba para o turismo náutico. O prazo para a apresentação do projeto é
Agosto desse ano. Algumas empresas tem projetos prontos e sugere que o CONDEMA
financie a ideia. A contratação do projeto básico dos Piers Públicos por meio de Carta
Convite no valor de R$ 30.000,00 foi apresentada. Todos os conselheiros
concordaram.

C) Bolívar informou que uma jaguatirica macho de aproximadamente 11Kg, foi
atropelada e sugere ao CONDEMA para que se faça uma taxidermia no animal.
Informou que o acervo ficaria no Viveiro de Mudas para visitação. Bolívar diz que fez
uma tomada de preços, inclusive com um especialista do zoológico e que o custo seria
de aproximadamente de R$ 3.500,00. Sugere que seja feito com a verba do
CONDEMA. Foi aprovado por unanimidade.

D) O conselheiro Ubirajara faz uma observação sobre a estrutura da sala de reuniões
do CONDEMA e pede para que se tome providências quanto à manutenção ou que
seja providenciada uma outra sala. Pede regras e limites quanto ao horário e atrasos
nas reuniões mensais do CONDEMA.
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E) O conselheiro Nelo questiona sobre uma invasão em área pública. Bolívar explica
que o local já tem processo de reintegração da área pelo judiciário e que no local já
tem 11 famílias cadastradas.

A próxima reunião foi agendada para o dia 30 de julho de 2013. Nada mais
havendo para tratar, a Sra. 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, pela Presidente e demais membros
presentes. É parte integrante desta ata a Lista de Presença.
Bertioga, 25 de junho de 2013.

Marisa Roitman
Presidente do CONDEMA

Wilson Roberto da Silva

Bolivar Barbanti Júnior

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

PMB – titular

Carlos Figueiredo de Mello

Carla Emília de Lima

Fund. 10 de Agosto – titular

OSCIP Boracéia Viva - suplente

Paulo Roberto Maria Velzi

Ubirajara Gonçalves de Lima

Centro de Tradições Nordestinas – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular

Tereza Cristina P. Favaretto

Marcelo Godinho Lourenço

ONG CRESCER – suplente

AEAAB – titular

Nelo José Fernandes
CMB - titular
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