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ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A – 2012 

Data: 27/11/2012 

Local: Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal) 

Início: 10h00 Término: 10:47hs 

 O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA e  
FUNDAÇÃO 10 DE AGOSTO. Foi dispensada a leitura da ata pelo fato da mesma ter 
sido encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma 
observação. 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais.  

a) Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural do E stado de São Paulo : 
O conselheiro Nelson informa que a Prefeitura participará da 12º Reunião 
que será realizada no dia 04/12/2012 às 9:30hs no Auditório da Secretaria da 
Habitação – 15º andar, na Rua Boa Vista, 170 – São Paulo. 

b) Embarcações : o Sr. Bolívar informa que já tem o Decreto pronto e que só 
falta a publicação das alterações das entradas e saídas de embarcações e 
que por questão de segurança no Indaiá a entrada vai ser maior para 
atender todas as marinas e informa que os proprietários das marinas já 
providenciaram todo o sistema de balisamento. O Sr. Wilson questiona sobre 
a fiscalização em São Lourenço dizendo que não tem boias de sinalização 
para o uso de Jet sky e o Sr. Paulo Velzi questiona sobre a fiscalização na 
Riviera de São Lourenço, informando que não é exigida a documentação 
necessária para o conduzir o Jet Sky. Bolivar informa que vai intensificar a 
fiscalização no local, que visa a segurança dos banhistas e a preservação do 
meio ambiente.  O conselheiro André pede para que seja documentada toda 
a fiscalização para evitar problemas com relação aos acidentes. 

c) Recifes : O munícipe Sr. Roy, questiona a fiscalização nos recifes artificiais e 
o Sr. Bolivar explica que os recifes já tem licença na Marinha, SPU e só está 
faltando a licença do IBAMA.  

d) Restaurante Flutuante : a conselheira Marisa questiona se foi apresentada 
uma solução técnica para o esgoto e lixo e o Sr. Bolivar informa que o 
proprietário já está sabendo do compromisso com o esgoto e com a gordura 
e que está tudo documentado, informa também que não tem previsão para o 
funcionamento.  

e) O conselheiro André pergunta se já existe uma programação para o Verão e 
o Sr. Bolívar informa que várias instituições estão envolvidas com o projeto 
de educação e conscientização nas praias de Itaguaré, Guaratuba e parte de 
São Lourenço. 

f) Boracéia : o Cons. Ubirajara reitera reivindicações fiscalizações na  Praia de 
Boracéia, contendo animais, cavalos e vacas, circulando em ruas, rodovia 
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Rio-Santos. O Sr. Bolivar informa que já conversou com Zoonoses que vai 
contratar uma equipe para retirar os animais e explicou que a Secretaria de 
Meio Ambiente não faz esse tipo de serviço e que o ideal seria contatar 
Zoonoses e Vigilância Sanitária. Godoi informa que já foi aberto um processo 
e encaminhado a Zoonoses. O Presidente pede para que o processo seja 
acompanhado. 

g)  Monitoramento das praias: o Cons. André questiona à Marisa sobre o 
monitoramento e ela explica que no site da CETESB consta e se o Município 
tiver interesse em ampliar o monitoramento pode ser solicitado pela 
CETESB. 

h) Esgoto:  O Presidente explica que é preciso identificar as residências que 
estão com a rede de água pluvial ligada à rede de esgoto, visível nos dias de 
chuva, quando ocorrem os transbordos nas estações de esgoto. A prefeitura 
somente está aguardando a SABESP licitar a obra e começar os trabalhos. 
Explica também que após as moradias serem identificadas, os técnicos farão 
o teste por meio de fumaça e os moradores terão um prazo para efetuar a 
ligação, caso contrário, serão autuados.  

A próxima reunião foi agendada para o dia 18 de dezembro de 2012, devido aos 
feriados de fim de ano. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por 
encerrada a reunião, da qual eu, Adriana Pestana Branco (...................), 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, 27 de novembro de 2012. 

 

 José Marcelo F. Marques  
Secretário Interino de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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