ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2014

Data:

25/02/2014

Local:

Sala de Reuniões da Casa da Cultura

Início:

09h30

Término:

11h30

A Sra. Presidente, Marisa Roitman, deu início à reunião agradecendo a presença de
todos. Ausentes representantes do IBAMA, Secretária Estadual de Meio Ambiente, SASL.
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. Workshop Município Verde Azul: Inicialmente, a Sra. Presidente comunicou aos
presentes a mudança de posição do município no ranking estadual, onde inicialmente o
município estava na 55ª posição. Após analise de recurso protocolado e revisão feita pela
comissão julgadora do programa, houve a mudança pra a 29ª colocação, posição essa
que é a melhor desde que o município aderiu ao programa. Agradeceu a toda a equipe
que se empenhou nos trabalhos realizados e envio de informações para a Secretaria
Estadual de Meio ambiente. Ainda, a senhora Presidente convidou a todos a participarem
do Workshop Programa Município Verde Azul, a se realizar nos dias 10 e 11 de março
próximo, onde serão ministradas palestras por funcionários da SMA do Estado de SP que
atuam no “Programa Município Verde Azul”, com a finalidade de esclarecer e divulgar
quais os objetivos do programa, buscando envolver toda a comunidade. Palestras essas
que serão direcionadas à toda comunidade, ao poder legislativo, ao executivo, aos
conselhos municipais e à comissão municipal que foi nomeada especificamente para tratar
das atividades relacionas para o ano de 2014. Ainda a senhora Presidente convidou a
todos os conselheiros do CONDEMA a participarem da reunião extraordinária a se realizar
no dia 11 de março de 2014 as 09hs00 na sala anexa a Secretária de Educação no Paço
Municipal. O Sr. Paulo Velzi questionou quais eram as vantagens que o município teria em
relação aos demais devido a posição no ranking de colocação. A senhora Presidente
esclareceu que não só é importante nas buscas de recursos financeiros, mas também a
importância quanto ao ganho ambiental e a valorização que o programa traz para o
município.
2. Barco Escola: A Sra. Presidente informou que o projeto “Arca do Saber” está em
evidência pelas mídias locais e que vem sendo muito procurado pelas escolas da região e
de outras cidades e com a elaboração da Lei que autoriza a utilização por escolas e
faculdades particulares por meio de cobrança de taxa, sendo que a receita gerada é
destinada para a manutenção dos equipamentos utilizados no projeto, e comunicou ainda
que nos próximos dias 20 e 21/03 haverá atividades para professores e diretores de
escolas particulares das cidades da Baixada Santista. Porém a senhora Presidente
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salientou que a prioridade é o atendimento às escolas publicas. O senhor Ubirajara
solicitou informações sobre o conselho gestor do CONDEMA e quanto à movimentação
financeira do fundo do FUNDESPA. A senhora Presidente esclareceu que os custos
operacionais do projeto giram em torno de R$20.000,00/ano entre locação de marina para
a guarda da embarcação e custos de pilotagem e combustível e reforçou que com a
cobrança das escolas e faculdades particulares amortiza esse custo. Também está aberto
o acesso ao Barco Escola para a iniciativa privada que queria participar. Foi comunicado
aos participantes que em parceria com a Secretaria de Educação houve a contratação de
dois monitores ambientais que estarão vinculados à Secretária de Meio Ambiente para
coordenar os estagiários do projeto e as atividades do Barco Escola.
3. Assuntos Gerais: A senhora Presidente informou que a SABESP solicitou a participação
junto ao conselho do CONDEMA, no entanto, para atender essa solicitação haverá a
necessidade na mudança da Lei. O Sr. Paulo Velzi sugeriu que enquanto essa mudança
não é feita, a SABESP pode participar como convidada. A senhora Presidente explanou
quanto a denuncia feita pelo senhor Ribas Zaidan em relação ao parcelamento de solo nas
Chácaras Vista Linda. Foi encaminhada a denúncia ao Setor Jurídico da Prefeitura e
comunicado ao Delegado de Polícia do município e ao Ministério Publico. o Sr Ian sugeriu
que fossem notificados os proprietários. A senhora Presidente comunicou que estão sendo
feitas operações por parte da Diretoria de Operações Ambientais (DOA) em conjunto com
as Policias Ambiental e Militar. A senhora Presidente noticiou o funcionamento do
supermercado Semar, que obteve o alvará junto a Prefeitura, porém não foi solicitado pela
Secretaria de Meio Ambiente o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. O
empreendimento está dentro das condições legais de funcionamento, porém estão sendo
feitas varias reclamações quanto ao barulho gerado no período noturno devido a utilização
de geradores de energia. O imóvel ainda não esta ligado na rede de energia da
concessionária. A Secretaria de Meio Ambiente fez várias notificações ao
empreendimento, solicitando a troca de equipamento por um mais silencioso. A senhora
Presidente sugeriu ainda que nos próximos empreendimentos de grande porte houvesse a
solicitação do estudo de vizinhança. O Sr. Paulo Velzi sugeriu a criação de uma Resolução
com esse objetivo. O Sr. Luiz Augusto sugeriu a criação de alguns critérios para isso
levando em consideração o tipo e o porte do empreendimento. A senhora Presidente
sugeriu a criação de uma comissão para avaliar esses projetos. Comissão essa nos
mesmos moldes da que avalia os projetos de esgoto. A senhora Presidente disse que está
em fase de licenciamento um novo empreendimento. Esse empreendimento já doou
alguns equipamentos para as atividades de Educação Ambiental da SM. São
equipamentos eletrônicos (computadores, televisor, micro system, maq. fotográfica) cujo
valor totaliza cerca de R$ 20.000,00. O Sr Paulo Velzi sugeriu que este empreendimento
seja o pioneiro quanto a apresentação de estudo de impacto de vizinhança. O Sr.
Ubirajara colocou que no bairro de Boracéia está havendo problemas quanto ao trânsito
de caminhões que fazem a descarga de mercadoria em um supermercado instalado no
bairro e sugeriu a criação de um bolsão de estacionamento no local. O Sr. Ian informou
que há um terreno institucional próximo ao local que poderia ser utilizado com esse
objetivo e a senhora Presidente solicitou ao Sr. Nelson Portero que verifique a
possibilidade. O Sr. Ubirajara solicitou para que conste em ata que está sendo utilizada
por veículos e ultraleves a faixa de areia da Praia de Boracéia e solicitou providencias.
Colocou ainda que na Rua Fausto Gomes n.º 283 estão sendo colocados vários veículos
para reparo em uma oficina instalada no local, com isso trazendo transtornos aos
moradores do local, também solicitou providencias quanto à manutenção de um LEV
instalado no Empório Costa Norte.
CA4b_bertioga (ata156 fev2014) - Ata da Reunião Extraordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 2 de 3

A próxima reunião foi agendada para o dia 25 de março de 2014. 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, 25 de fevereiro de 2014.

Bióloga MARISA ROTIMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Nelo José Fernandes

José Carlos Gonçalves

CMB – titular

CMB – titular

Luiz Augusto Pereira de Almeida

Paulo Roberto Maria Velzi

Fundação 10 de Agosto – suplente

Centro de Tradições Nordestinas – titular

Teresa Cristina Pinho Favareto

Ubirajara Gonçalves de Lima

ONG Crescer – suplente

OSCIP Boracéia Viva - titular

Eduardo Cesar Lima Tomé

Nelson Antonio Portero Junior

AEAAB – suplente

PMB – titular
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