ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2014
Data:

31/10/2014

Local:

Sala de Reuniões da Casa da Cultura

Início:

09h40

Término:

11h35

A Sra. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes IBAMA, SMA e
AEAAB (justificou ausência). Foi dispensada a leitura da ata anterior pelo fato de a
mesma ter sido encaminhada por email aos Conselheiros que não apresentaram
nenhuma observação.
O Sr. Ubirajara solicitou alteração na ata anterior referente ao evento de limpeza
da praia de Boraceia. Onde estava redigido “evento esse organizado pela comunidade
local, onde a Prefeitura participou com a parceria de coleta do material resultante da
força tarefa local” alterado para “a organização é da Prefeitura de Bertioga, por meio da
Diretoria de Operações Ambientais (DOA), e conta com apoio da comunidade. Quem
quiser participar deve comparecer ao local, onde serão distribuídas luvas e outros
equipamentos para a realização da ação”, conforme publicação do BOM do dia
24/10/2014.
Os Conselheiros comunicaram não terem recebido email com a convocação
para reunião ordinária.

PAUTA:
1. Portaria Fundação Florestal nº 274/2014: a Senhora Presidente explanou sobre
a publicação da Portaria FF n.º 274/2014. Foi feito o convite para o Gestor do
PERB para que na próxima reunião possa participar para expor maiores detalhes e
a logística para o procedimento em atendimento à nova Portaria. O conselheiro
Paulo Velzi sugeriu que fosse passado para o Gestor do PERB que esse
procedimento considere as glebas de forma global e objetiva; a conselheira Rita
perguntou de que forma será feito o pagamento da taxa, por gleba ou por
processo. A Sra. Presidente informou que estará verificando e posteriormente
repassará a informação. A conselheira Rita também perguntou se há áreas fora do
município que poderão ser utilizadas como compensação ambiental e foi informado
que sim. Não há um cadastro oficial dessas áreas, mas as informações devem ser
obtidas nas Agências da CETESB de Santos e Cubatão.
O conselheiro Paulo Velzi sugeriu que o Sr. Prefeito solicitasse à Fundação
Florestal a averbação de áreas publicas inseridas no PERB. A Sra. Presidente
ressaltou que a publicação da Portaria foi um grande avanço para resolver as
questões das compensações ambientais no município e que as dúvidas serão
dirimidas mediante a aplicação da nova regra. Os Conselheiros demonstraram
grande preocupação quanto aos valores das áreas particulares para
compensações devido ao fato da pouca disponibilidade.
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2. Assuntos Gerais:
a. A Senhora Presidente informou que estão sendo realizadas reuniões mensais
com o Grupo Náutico composto de 12 marinas/garagens náuticas instaladas no
município e sugeriu que fosse criada uma Associação das Marinas para tratar
de assuntos relacionados e específicos a esse seguimento, pois trata-se de
uma modalidade de grande expansão e potencial favorável para criação de
empregos, tributos e renda. Em reunião recente na AGEM com a participação
de Secretários Estaduais, os municípios da região foram consultados sobre
quais os potenciais de atividades que desejam receber investimentos para
desenvolvimento. Bertioga apresentou que possui condições favoráveis para
as atividades náuticas e foi convidada a participar do Fórum Náutico Paulista, o
qual deverá dar visibilidade ao município. Foi encaminhada a revisão do Plano
Diretor para que possa prever áreas de Suporte Náutico. O conselheiro João
Carlos perguntou se existe alguma resolução que trata do assunto e a
conselheira (suplente) Tereza solicitou a informação de qual o número dessa
resolução. A Sra. Presidente informou que há sim porém irá pesquisar qual o
número e informará posteriormente. A Sra. Presidente informou que foi feito
novo convite às Promotoras do GAEMA para a participação das mesmas em
reunião do CONDEMA e foi sugerido por elas a ida dos Conselheiros ao
gabinete das Promotoras na cidade de Santos. A conselheira (suplente) Tereza
perguntou se surtiu resultado a visita das Promotoras nas áreas de invasão no
começo desse ano e foi informado que após a visita houve grande avanço no
apoio do Ministério Publico nas questões de coibição das invasões nas áreas
do município.
b. A Presidente informou que houve a sua participação em uma reunião na
Câmara Municipal. Na ocasião, foi sabatinada pelos Vereadores em relação ao
sistema de saneamento instalado no município. A Secretária levou todos os
Processos de acompanhamento sobre a SABESP e os vereadores puderam
constatar o nosso acompanhamento junto aos casos. O conselheiro Ubirajara
questionou sobre a construção do reservatório que está previsto no bairro de
Boracéia e foi informado pelo representante da SABESP que está previsto a
entrega da obra em março de 2015, ampliando a capacidade de reservação
para a próxima temporada. Foi sugerido pela Sra. Presidente a participação do
Gerente da Concessionaria na próxima reunião para estar passando ao
Conselho as informações sobre as melhorias que estão sendo feita pela
SABESP no município.
c. O conselheiro Ubirajara informou também que foi convidado a participar de um
mutirão para a limpeza do Rio Guaratuba e solicitou que fosse divulgado com
antecedência o evento para que a população local pudesse participar
efetivamente e que fosse melhorada a estrutura montada pois haviam poucas
embarcações disponíveis para a realização da operação de limpeza. A Sra.
Presidente informou que essa iniciativa de limpeza no Rio Guaratuba foi da
própria população e não da Prefeitura. A Prefeitura somente foi informada

CA4b_bertioga (ata164 out2014) - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 2 de 3

sobre a ação e prestou o apoio solicitado. Informou ainda que estará
providenciando a melhoria no planejamento das operações futuras.
d. O Sr. Aldo solicitou maiores informações referente ao Cadastro Rural que está
sendo feito no município e foi explicado que esse cadastro está sendo
realizado pela Diretoria de Operações Especiais – DOA, em determinação da
Secretaria de Meio Ambiente de SP. Como área rural entende-se o terreno
com fins de exploração rural e com dimensão de 4 módulos fiscais ou menor.
Foi esclarecido que a propriedade rural deve averbar em sua matrícula 20% de
sua área, conforme determina o Código Florestal. E com a nova revisão do
Plano Diretor a proposta é que todo o território do município seja considerado
área urbana.
e. O conselheiro Wilson solicitou informações sobre a situação do Sitio São João
e o conselheiro João Carlos informou que está em andamento a elaboração de
um estudo para regulamentação dos quinhões 7, 8 e 9 que inclusive está em
fase adiantada com a colaboração por parte do Ministério Publico para acelerar
o processo de regularização.
A próxima reunião foi agendada para o dia 25 de novembro 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, 31 de outubro de 2014.

Bióloga MARISA ROTIMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

José Carlos Gonçalves

João Carlos dos Santos Lopes

CMB – titular

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Carlos Figueiredo de Mello

SASL – titular

Fundação 10 de Agosto – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Rita de Cássia E. P. dos Santos

Centro de Tradições Nordestinas – titular

ONG Crescer – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima
OSCIP Boracéia Viva – titular
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