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ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2011 

Data: 31/05/2011 

Local: Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito (Paço Municipal) 

Início: 09h00 Término: 11h30 

 

A reunião foi presidida pelo conselheiro André Santana. Ausentes representantes do 

IBAMA, da CETESB, da Sociedade Amigos de São Lourenço e da OSCIP Boracéia Viva. Os 

conselheiros Nelson Portero e Paulo Velzi (representado pelo suplente), bem como o Sr. 

Secretário de Meio Ambiente, Rogerio Leite dos Santos, não compareceram porque 

participavam de reunião do Grupo de Gerenciamento Costeiro sobre Zoneamento Ecológico 

Econômico. Foi dispensada a leitura da ata pelo fato da mesma ter sido encaminhada por 

email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação. Presente também o 

ilustríssimo Vereador Renato Faustino. 

PAUTA: 

1. Semana do Meio Ambiente : a Eng. Ftal. Maria de Carvalho Tereza, Chefe da Seção de 

Educação Ambiental, falou sobre a programação preparada para a 3ª Semana de Meio 

Ambiente, que acontecerá de 6 a 10 de junho de 2011. Ressaltou que, como parte 

integrante da programação, haverá reunião extraordinária do CONDEMA no dia 10/06, 

quando será apresentado o Plano Diretor de Arborização Urbana de Bertioga. O Sr. 

Presidente sugeriu que os conselheiros se pronunciassem em relação à eventuais 

impedimentos para comparecimento na data citada e não houve objeção. A Eng.ª Maria 

convidou todos os interessados a participar. 

2. Parque Municipal : o Sr. Godoi, Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental, atualizou as 

informações sobre as tratativas em relação a área onde foi criado o Parque Municipal. 

Informou que a reunião da APROAQUA com os proprietários das frações ideais, prevista 

para o mês de maio, não aconteceu. Assim, o Sr. Roy Beck, isoladamente, encaminhou 

uma proposta avaliando em R$ 7,84 o metro quadrado da sua área, porém sem 

apresentar o embasamento que resultou neste valor. Os conselheiros solicitaram o 

encaminhamento de um ofício ao Sr. Roy requerendo que ele apresente avaliação de 

área realizada por profissional habilitado, com devido recolhimento de ART, para 

fundamentar a proposta encaminhada anteriormente.  

3. Área Permeável : o Diretor de Desenvolvimento Ambiental, Marcelo Borges, apresentou 

processos de aprovação de projeto com requerimentos alternativos para apreciação dos 

Conselheiros. Lembrou sobre a aplicação do artigo 6º da resolução SMA 31/09 nos casos 

de empreendimento habitacional, bem como da linha de corte criada pela Resolução 

CONDEMA 07/11. Após discussão, os conselheiros solicitaram que fossem apresentadas 
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soluções na reunião extraordinária que acontecerá dia 10/06 e disponibilizaram-se 

também a pesquisar sobre o assunto.  

4. Assuntos Gerais:  

a. Sr. Zaidan:  sobre a reportagem divulgada em diversas mídias a respeito do relatório 

“Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica Período 2008-2010” da SOS 

Mata Atlântica, que cita Bertioga, sem maiores considerações, como a região que 

mais desmatou no Estado de São Paulo, falou que o relatório expõe negativamente o 

município pautando-se em inverdades e informações incompletas. Sugeriu que a 

Prefeitura respondesse ao relatório encaminhando um ofício à SOS Mata Atlântica e 

demais mídias.  

A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de junho de 2011. Nada mais havendo para 

tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Cinthia Pestana Gomes 

(...................), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e achada conforme, foi 

assinada por mim, pelo Presidente e demais membros presentes. É parte integrante desta ata 

a Lista de Presença.  

Bertioga, 31 de maio de 2011. 
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