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ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2013 

Data: 17/12/2013 

Local: Sala de Reuniões da Casa da Cultura 

Início: 09h30 Término: 11h45 
 

A Sra. Marisa Roitman, Presidente do CONDEMA, deu início à reunião. Ausentes 
representantes IBAMA, Sociedade Amigos de São Lourenço, Fundação 10 de Agosto, 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga. 

Iniciada a reunião, consultando os presentes, mesmo sem o número mínimo de 
conselheiros para o quórum necessário, pois não haveria nenhum assunto que necessitasse 
votação. 

Foi dispensada a leitura da ata anterior pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por 
email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim aprovada 
por unanimidade. 

 

PAUTA:  

1. Apresentação do Mapa das Áreas Remanescentes de Ber tioga:  a Sra. Presidente 
apresentou aos presentes o Sr. André Alves, funcionário da Secretária de Meio Ambiente. 
Ele fez a apresentação das áreas remanescentes para expansão de ocupação urbana no 
município, que está sendo definida na elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal. 
Após a apresentação, a Sra. Presidente complementou algumas informações. O Sr. José 
Carlos Gonçalves, representante da Câmara Municipal, perguntou quanto de área 
remanescente no município estaria disponível para expansão urbana. a Sra. Presidente 
informou que aproximadamente 2%. A Sra. Presidente fez algumas explanações sobre o 
Código Florestal, que conforme a situação do estagio de conservação da vegetação 
existente deve-se manter uma porcentagem de preservação, citou como exemplo uma área 
localizada na Riviera de São Lourenço, destinada a construção de uma escola estadual 
onde deverá ser mantida 70% da área vegetada. Informou ainda que mesmo nas áreas do 
Parque Estadual é de responsabilidade do município a fiscalização compartilhada. O Sr. 
Ubirajara questionou que em Boracéia existem ocupações privadas em áreas institucionais. 
A Sra. Presidente argumentou que nestes locais há a necessidade de levantamentos para 
verificar se houveram permutas destas áreas entre o setor privado e o setor publico. O Sr. 
André explicou a metodologia utilizada no levantamento das áreas e salientou que o 
apresentado está ainda em fase preliminar e estará sendo melhorado. Foi sugerido que na 
próxima reunião fosse convidado o gestor do PERB para que pudesse explicar ao Conselho 
a dinâmica de fiscalização destas áreas. A Sra. Presidente agradeceu e parabenizou o Sr. 
André pelo trabalho apresentado.    

2. Apresentação do Diagnóstico Ambiental e Social do S itio São João:  O Sr. João Carlos 
dos Santos, engenheiro agrônomo, servidor publico lotado na Secretaria de Meio Ambiente, 
apresentou estudo feito na área do Sitio São João referente aos recursos naturais em torno 
da área, sobre a hidrografia, as características geológicas que diferem das demais áreas do 
município, a evolução da degradação do bioma, a evolução ocupação desde a década de 
60 até o presente, o aspecto de regulamentação junto ao INCRA e a Prefeitura Municipal, 
também fez a colocação que está em fase de estudo da inserção dos quinhões 2 ao 6 no 
Parque Estadual da Serra do Mar baseado no Decreto 5857/10. O Sr. Paulo Velzi solicitou 
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que se tome alguns cuidados para evitar novas invasões no local e solicitou a 
disponibilização da apresentação elaborada pelo Sr. João. 

3. Comissão de Avaliação de Projetos de Esgotamento Sa nitário: A Sra. Presidente 
explicou a dinâmica da comissão citada e o Sr. Paulo Velzi explicou qual era o objetivo 
quando da criação da comissão no passado, ou seja, suprir a falta de estrutura da 
municipalidade nas análises de projetos específicos. A Sra. Presidente sugeriu a alteração 
da composição atual, devido ao fato da dificuldade de disponibilidade dos integrantes. Ficou 
acordado que na próxima reunião haverá a votação de uma nova comissão. O Sr Rubens 
Alves sugeriu fazer parte dessa comissão um membro do Ministério Publico.  

4. Município Verde Azul:  A Sra. Presidente agradeceu todo o empenho da equipe pelo árduo 
trabalho para a manutenção do selo Verde Azul e a conquista do troféu Franco Montoro, 
como o município de melhor qualidade ambiental da Baixada Santista. 

5. Assuntos Gerais:  O Sr. Paulo Velzi solicitou que todos os Decretos pertinentes a área 
ambiental devam passar, como forma de consulta, pelo CONDEMA, antes de serem 
publicados. Citou como exemplo o Decreto sobre Saneamento. O Sr Rubens Alves fez o 
questionamento sobre qual a posição do município em relação aos empreendedores que 
não participaram do rateio feito para a implantação da rede coletora de esgotos sanitários 
do Loteamento de São Lourenço. A Sra. Presidente explicou que não cabe à Secretária de 
Meio Ambiente a interferência nesta questão, mas sim à Concessionária da SABESP, a qual 
pode atestar sobre o referido assunto. O Sr Ubirajara solicitou que houvesse uma 
fiscalização na praia de Boraceia onde está sendo utilizada como pista de pouso e 
decolagem de ultraleves. A Sra. Presidente colocou que irá ser passado à equipe de 
fiscalização esse assunto.        

A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de janeiro  de 2014, por conta das festas de fim 
de ano. 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, 17 de dezembro de 2013. 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN  
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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CMB – titular 
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