ATA DA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2014
Data:

25/06/2014

Local:

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga

Início:

09h40

Término:

11h40

A Senhora Presidente, Marisa Roitman, deu início à reunião agradecendo a presença
de todos. Ausente representante do IBAMA, SMA, SASL, AEAAB. Foi dispensada a leitura da
ata anterior pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por e-mail aos conselheiros, assim
aprovada por unanimidade.
A Sra. Presidenta apresentou extratos bancários demonstrando quanto a receita
disponível na conta do FUNESPA e orientou a comissão que acompanha esse assuntos que
em caso de duvidas procurem o gestor da contabilidade da Secretária de Finanças Municipal,
informou ainda que devido a problemas de agenda da promotoras do GAEMA, a reunião
agendada entre o CONDEMA e as promotoras foi adiada para o mês de agosto
PAUTA:
1. Esclarecimento sobre averbações em área do PERB: a senhora Presidenta explicou a
dinâmica da legislação pertinente a supressão de vegetação em áreas particulares, onde a
compensação deve ser efetuada em área externa ao terreno, porém foi recebida uma
comunicação enviada pelo Instituto Florestal a CETESB, informando sobre cessão de
áreas para compensação ambiental, onde ficou instituído que não poderá ser utilizada as
áreas de Parque e APPs para efetuar essas compensação. O Sr. Paulo Velzi solicitou que
fosse criada uma comissão para discutir o assunto e solicitou o agendamento em caráter
de urgência com o gestor do PERB em reunião extraordinária do CONDEMA para tratar o
assunto.
2. Município Verde Azul – novas demandas: a senhora Presidenta solicito a Sra. Maria
explanasse sobre as demandas MVA, onde explicou que o CONDEMA deverá apresentar
um relatório sobre a gestão ambiental no município e o prazo para entrega do mesmo será
o dia 20/098/2014, solicitou ainda da possibilidade dos conselheiros acompanhassem mais
efetivamente as diretivas do Programa do MVA, o Sr. Paulo Velzi solicitou que devido ao
prazo aconselhou que isso ocorresse para o próximo ano de 2015 e que para este ano
somente no relatório final o conselho daria o parecer o Sr. Paulo Velzi enalteceu os
trabalhos que estão sendo feitos pela comissão de RCC sobre a minuta da lei sobre o
Plano Municipal de Resíduo da Construção Civil a Sra. Maria sugeriu que a mesma
comissão discutisse os demais itens do Plano Integrado Municipal de Resíduos Sólidos e
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informou ainda sobre o andamento da obra dos galpões na área de transbordo que está
sendo executado pela empresa TERRACON, informou também sobre a mudança de uma
diretiva do MVA que trata sobre animais silvestres conforme resolução 54/2014, a Sra.
Presidenta informou sobre a entrega do Programa de áreas ciliares onde na próxima
reunião seria apresentado ao conselho.
3. Assuntos Gerais: Deliberação CONSEMA de 23/04/2014, onde institui a tipologia para a
municipalidade licenciar alguns empreendimentos, onde o município possua estrutura para
efetuar os licenciamentos, onde para que isso ocorra uma reformulação na estrutura da
Secretária de Meio Ambiente e foi comunicado ao Gabinete do Sr. Prefeito para que o
mesmo possa informa o interesse da municipalidade para firmar o convênio e que
inicialmente a ideia se caso haja o interesse por parte do município seja feito
paulatinamente e usar inicialmente a formulação usada pela CETESB. A Sra. Tereza
informações sobre as emendas federais enviadas para alguns projetos ambientais, onde a
Sra. Presidenta informou que estão em fase de formatação protocolar para o repasse das
mesmas. O Sr. Jose Carlos Gonçalves solicitou que as tratativas sobre os assuntos
referente a coleta dos resíduos no condomínio Morada da Praia fosse feita com a
presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal para evitar alguns comentários que estão
sendo ventilados por parte do citado condomínio.
A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de julho 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, 26 de julho de 2014.

Bióloga MARISA ROTIMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

João Carlos dos Santos Lopes

José Carlos Gonçalves

PMB – titular

CMB - titular

Carlos Figueiredo de Mello

Paulo Roberto Maria Velzi

Fundação 10 de Agosto – titular

Centro de Tradições Nordestinas – titular

Rita de Cássia Espósito Poço dos Santos

Ubirajara Gonçalves de Lima

ONG Crescer – titular

OSCIP Boracéia Viva - titular
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