ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2015
Data:

30/06/2015

Local:

Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço

Início:

10h00

Término: 12h00

A Sra. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA.
Foi dispensada a leitura da ata anterior pelo fato de a mesma ter sido
encaminhada por e-mail aos Conselheiros e sendo assim aprovada por unanimidade.
A Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e atualizou as
informações sobre o andamento dos licenciamentos ambientais no município por parte
da SM. Contou que teve uma importante conquista junto à CETESB em relação à
celeridade no andamento dos processos de licenciamento e a maior autonomia nas
análises técnicas. O conselheiro Aldo solicitou esclarecimentos sobre os tipos de
empreendimentos a serem licenciados e foi explicado que o município licencia apenas
supressão de vegetação em lotes dentro de loteamentos regulares. As atividades
devem ser licenciadas pela CETESB. O Sr. Ian perguntou em relação à conectividade
de áreas verdes em lotes de pequeno porte e foi explicado que mesmo nestes casos
devem-se respeitar os 30% de área a ser preservada. A Sra. Presidente informou que
foi levada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente a questão de compensação
ambiental na área do PERB e que está havendo grande esforço por parte da SMA/SP
em relação ao assunto para se definir qual o procedimento a ser tomado. A Sra.
Presidente convidou a todos os presentes para participar das audiências publicas do
Plano Diretor que serão realizadas nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2015.
PAUTA:
1. Apresentação da RPPN – SESC: a Sra. Presidente agradeceu a presença do Sr.
Juarez, representante do SESC, e passou a palavra ao mesmo para explanar
sobre a criação da RPPN – SESC Bertioga. Foram dados todos os
esclarecimentos sobre a criação e o desenvolvimento dessa RPPN, bem como,
sua finalidade. Ao final da apresentação, o Sr. Luiz Augusto enalteceu os projetos
envolvidos na elaboração do processo de criação da RPPN – SESC Bertioga e
ressaltou a necessidade do CONDEMA focar nos assuntos envolvendo
infraestrutura para o desenvolvimento urbano da cidade e a criação de novos
postos de empregos e renda, citando que com o embargo das áreas da Riviera de
São Lourenço deixaram de ser criados aproximadamente 25.000 postos de
trabalho diretos e indiretos. O conselheiro Aldo explanou sobre a preocupação com
a qualidade e preservação do meio ambiente local em relação ao desenvolvimento
urbano da cidade e pediu para que todos refletissem sobre o assunto. O Sr.
Eduardo solicitou maiores informações sobre as questões de arborização urbana
no município e a Sra. Presidente informou que foi entregue recentemente um plano
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referente ao assunto. O referido plano de arborização será apresentado ao
Conselho em agosto, pela equipe da SM.
2. Plano Municipal de Resíduo da Construção Civil: a Sra. Presidente apresentou
a minuta de Lei sobre o assunto a passou a palavra ao conselheiro Fernando, da
SM. O mesmo informou que, em reunião anterior, foi apresentada uma proposta
que foi aprovada pelo Conselho. Porém, devido às sugestões do GAEMA para
melhoria da Lei, as quais foram pertinentes, neste momento estava sendo
apresentada nova revisão para a aprovação do Conselho. Após a apresentação
das mudanças efetuadas na minuta da lei de RCC, a mesma foi colocada em
votação sendo APROVADA por unanimidade. A Lei será encaminhada para o
setor jurídico municipal, para o Ministério Publico e posteriormente para a
aprovação no legislativo municipal. O conselheiro Wilson demonstrou preocupação
com a implantação da Lei em relação à elevação dos custos dos serviços
prestados pelos envolvidos e foi informado que quem vai direcionar o seguimento
será o mercado de oferta e procura. Foi informado ainda que estão em fase de
licenciamento junto à Cetesb alguns empreendimentos particulares para atuarem
no mercado de RCC. O conselheiro Paulo Braga demostrou a sua preocupação
com as obras públicas quanto ao manejo dos resíduos gerados e foi informado que
com a implantação da Lei também será feito o regramento para esta modalidade e
será citada nos editais de licitações a obrigação exigida das contratadas.
3. Assuntos Gerais:
a. Limpeza das praias e lixeiras da orla do Bairro de Boracéia: o conselheiro
Ubirajara, novamente, demonstrou preocupação com a limpeza das lixeiras da
orla da praia e o Sr. Eduardo demostrou a preocupação com a limpeza e manejo
dos resíduos gerados na praia de Boraceia. Foi informado que será
encaminhada novamente a solicitação para a Secretaria de Serviços Urbanos –
SU, para providências.
b. Apresentação dos projetos da SABESP: a Sra. Presidente informou que
devido a conflito de agenda, o representante da SABESP Bertioga não
conseguiu apresentar os novos projetos, o que será feito na próxima reunião.
c. Manejo dos resíduos no Loteamento Morada da Praia: o Sr. Eduardo
solicitou informações sobre o manejo dos resíduos recicláveis do Loteamento
Morada da Praia e foi informado pelo conselheiro Fernando que com a nova
diretoria, houve a paralização do programa interno sobre o assunto, porém está
em fase de negociação entre a municipalidade e o loteamento a implantação de
Ecopontos para atender os moradores.
d. Destinação dos Resíduos Domiciliares: o Sr. Ícaro solicitou informação se há
algum estudo sobre a destinação final dos resíduos domiciliares devido ao fato
do curto período disponível do aterro sanitário Sitio das Neves, onde atualmente
são enviados os resíduos da maioria dos municípios da Baixada Santista. Foi
informado pela Sra. Presidente que na última semana houve uma visita técnica
CA4b_bertioga (ata172 jun2015) - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 2 de 3

da SM de Bertioga, com os demais municípios da Baixada Santista, na cidade
de Piracicaba para conhecer um novo processo de destinação final que está
sendo implantado naquela localidade, com o acompanhamento da CETESB e
salientou que está havendo uma grande movimentação da AGEM/BS na busca
de novas alternativas, com a participação ativa do município de Bertioga por
parte da SM.
A próxima reunião será agendada para 28 de julho 2015, na sala de reuniões do
Shopping da Riviera. Nada mais havendo para tratar, a Senhora 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 assinados por mim,
pela Presidente e demais membros presentes. É parte integrante desta ata a Lista de
Presença.
Bertioga, 30 de junho de 2015.

Bióloga MARISA ROTIMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

João Nóbrega Junior

Carlos Eduardo Consolo

SMA – suplente

CMB – titular

Fernando Almeida Poyatos

Adriano Gonçalves Baião

PMB – titular

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Carlos Figueiredo de Mello

AJSLI – titular

Fundação 10 de Agosto – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

José Aldo Ricciardi Favaretto

OSCIP Boracéia Viva – titular

ONG Crescer – titular

Paulo Braga de Oliveira

Paulo Roberto Maria Velzi

Instituto Irmão Sol – titular

AEAAB – titular
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