ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2013
Data:

29/10/2013

Local:

Sala de Reuniões da Casa da Cultura

Início:

09h30

Término:

11h45

A Sra. Presidente Marisa Roitman deu início à reunião. Ausentes representantes
do IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga e Câmara Municipal de Bertioga.
Foi dispensada a leitura da Ata anterior pelo fato de a mesma ter sido
encaminhada por email aos conselheiros.
O Conselheiro Ubirajara afirmou que sentiu falta de comentário sobre sua
manifestação “indignação quanto à desorganização e descaso em relação à
participação dos Delegados Municipais no evento Conferência Estadual de Meio
Ambiente – Resíduos Sólidos”. Essa observação também foi solicitada pela
Conselheira Teresa, que completou solicitando que seja encaminhada também ao
Comitê Organizador. Assim, fica aqui registrado o referido comentário e o Comitê
Organizador será informado pessoalmente na próxima reunião, a ser agendada. Não
houve mais nenhuma observação e assim a Ata 151 foi aprovada por unanimidade.
A Sra. Presidente informou que a Câmara Municipal de Bertioga, através de
ofício 904/13 (Proc. Adm. 300/13) solicitou a substituição do Conselheiro Marcos
Ribeiro pelo Sr. José Carlos Gonçalves como representante da Casa de Leis no
Conselho, porém, não houve tempo hábil para publicação do Decreto, que será
providenciado o mais breve possível.
A Sra. Presidente teceu comentários de esclarecimentos sobre a visita das
Promotoras de Justiça do GAEMA/BS, realizada no ultimo dia 11/10/2013, frisando que
foi muito positiva e proveitosa, principalmente nas diligências em áreas de conflitos no
PERB. Reforçou que, em que pese este Conselho ter sido convidado a participar,
apenas 2 membros compareceram na parte da manhã e 1 membro acompanhou
integralmente a visita.
O Conselheiro Luiz Augusto perguntou à Presidente sobre a existência no
município de áreas destinadas a programas de casas populares. A Sra. Presidente
informou que, atualmente, dois projetos estão sendo submetidos ao Licenciamento
Ambiental na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – CETESB. Um deles no
Loteamento City Mar nas quadras 7,8 e 9, empreendimento denominado Aquarius com
vários módulos. Outra área no bairro São Rafael, próximo da garagem da Viação
Bertioga com 1.500 unidades habitacionais. Ambos aguardam retorno da SMA de SP.
O Sr. Carlos Alberto sugeriu a instalação de uma Câmara de discussão sobre
áreas de interesse social, objetivando concentrar esforços no município.
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PAUTA:
1. Plano Municipal de Resíduos Sólidos:
A Sra. Presidente comunicou a todos sobre o andamento da elaboração do Plano
Municipal Integrado de Resíduos Sólidos, que ficou sob responsabilidade da
Secretaria de Meio Ambiente e solicitou a colaboração de todos os presentes o que
seria de grande valia.
Houve a leitura de uma indicação da Câmara Municipal (ofício 775/13 – Proc.
472/13-I) - do Sr. Vereador Antônio Rodrigues, que por meio do FUNESPA, propôs
o patrocínio de lixeiras a serem instaladas na orla da Praia da Enseada.
Entretanto, o Conselheiro Paulo Velzi, argumentou que no passado isso já havia
ocorrido e solicitou que seja feito um levantamento para rastrear onde as antigas
lixeiras se encontram atualmente, que segundo o mesmo, existem alguns
comércios que estão de posse dessas lixeiras.
A Conselheira Carla solicitou que a municipalidade concentre esforços quanto à
coleta de resíduos na Praia de Boracéia, que segundo a mesma, se encontra em
estado deplorável e de abandono.
A Sra. Presidente comunicou que está sendo ampliado o programa de Coleta
Seletiva Porta a Porta nos bairros de Vila Agaó, Maitinga e Jardim Rio da Praia,
nos dias de sábados e explanou sobre o cronograma da obra do Centro de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos que está sendo construído na área de
Transbordo do município.
2. Criação de Grupo de Trabalho do Setor Náutico – Marinas e Garagens
Náuticas:
A Sra. Presidente informou que segundo estudos e levantamentos efetuados
recentemente, somente cerca de 3,6% das áreas do município são passiveis de
ocupação e expansão urbana. E não há proteção ao meio ambiente sem a geração
de renda para a população. Com isso sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho
sobre Assuntos Náuticos para geração de emprego, renda e tributos.
3. Assuntos Gerais:
a. Sitio São João: a Sra. Presidente solicitou ao Conselheiro João Carlos da
Secretaria de Meio Ambiente que explanasse sobre estudo da referida área, que
segundo o mesmo, trata-se de local com alta complexidade geológica e que
seria de grande valia a formação de um grupo multidisciplinar para elaboração
de um plano integrado para direcionar o futuro da área.
b. Doação do veículo do IBAMA para a Secretaria de Meio Ambiente do
Município: foi doado pelo IBAMA um veiculo automotor - Saveiro ano 1995, que
está lotada no Viveiro de Plantas para apoio nos trabalhos desenvolvidos no
referido local. Apesar da idade do veículo, o mesmo encontra-se operando
satisfatoriamente.
c. Ciclovia: foi comunicado pela Sra. Presidente que houve uma apresentação
pela Transpetro sobre o plano de segurança do oleoduto instalado no município.
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Na ocasião, foi sugerida a implantação de uma ciclovia na referida faixa de duto
e que a sugestão foi bem aceita pela Transpetro. O Conselheiro Paulo Velzi,
colocou à disposição a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
do município para a elaboração do referido projeto.
d. O Sr. Ditmar da ONG Crescer solicitou providências aos Conselheiros do
CONDEMA para que solicitem providências da Prefeitura para exigir junto da
SABESP o término da obras dos coletores de esgoto dos bairros Vila Agaó e
Maitinga ao invés de pressionar construtores a construir fossas cépticas e
sumidouros nos novos empreendimentos para evitar que contribuições indevidas
de esgoto sanitário sejam canalizadas aos canais de drenagem dos bairros. O
Sr. Silvio da Sabesp explanou sobre o Plano de Investimento da concessionária
em relação ao assunto em questão. Novas discussões serão realizadas.
A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de novembro de 2013. Nada mais
havendo para tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu,
Adriano Gonçalves Baião (.....................................), 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, 29 de outubro de 2013.

Bióloga MARISA ROTIMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

João Carlos dos Santos Lopes

Wilson Roberto da Silva

PMB – titular

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Carlos Figueiredo de Mello

Centro de Tradições Nordestinas – titular

Fundação 10 de Agosto – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Teresa Cristina Pinho Favareto

OSCIP Boracéia Viva – titular

ONG Crescer – suplente
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