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ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2009 
 

Data: 15/12/2009 

Local: Sala de reuniões da Secretaria de Educação – Paço Municipal 

Início: 09h30 Término: 12h00 

 

O Sr. Presidente deu início a reunião lendo as atas das reuniões anteriores, sendo a 

105ª e 106ª, que após lidas foram aprovadas por unanimidade. Ausentes representan-

tes do IBAMA, IPECAB e da Associação dos Engenheiros. 

 

O Sr. Presidente discorreu comentários sobre as respectivas reuniões, os destaques da 

105ª foram: 

 

- FUNASA – Projeto de construção de galpões na Estação de Transbordo no Morro 

Acaraú para separação do lixo coletado seletivamente. Aprovado R$ 500.000,00; 

 

- Diretivas do Programa Município Verde Azul 2010: especial enfoque na Coleta Seleti-

va;   

 

- Contrato Ultraleve não será renovado - expira no início de janeiro de 2010 e será feito 

novo levantamento para buscar outro tipo de ferramenta que venha atender o Municí-

pio; 

 

-  Por iniciativa da Comissão de Análise de Projeto de Esgoto do CONDEMA, estudos 

para viabilizar solução no Jardim São Lourenço, de modo a expandir para os demais 

loteamentos.  

 

Sobre a 106ª: 

 

- estudar possibilidade de implantar para a temporada de verão ou carnaval programa 

de conscientização de praia limpa, com a distribuição de sacolas biodegradáveis; 

 

- sobre os guarda-sóis, a Secretaria não está autorizando em razão de medidas judici-

ais impostas aos Municípios vizinhos. Há procedimentos para alteração de decreto so-

bre o tema e sobre pontos de entrada de jet-ski, sobre este último ocorrendo denuncias 

de abusos em pontos determinados da orla marítima da cidade. 

 

O Sr. Bolivar informou que uma melhor fiscalização dependerá de Convênio a ser fir-

mado com a Marinha do Brasil, onde serão disponibilizados 03 (três) servidores da se-

cretaria para treinamento e atuação conjunta. Destaca que o mar que banha nossa ci-
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dade, bem como os rios com influência marinha, por força de lei, são APA (área de 

preservação ambiental), portanto de competência da Marinha. 

 

O Sr. Carlos Figueiredo sugeriu notificar a Marinha sobre a situação de Bertioga, com a 

finalidade de buscar solução e melhor fiscalização para que abusos sejam apurados e 

responsabilizados os infratores, de modo que o Município não o seja por omissão ou 

negligência (isenção de culpabilidade). 

 

O Sr. Sérgio questionou se seria o caso de acionar o Corpo de Bombeiro, a resposta 

do Sr. Bolivar foi negativa, uma vez que, repisa-se, a competência é da Marinha. 

 

O Presidente informou que atualmente o Município realiza trabalho de orientação. 

 

O Sr. Bolivar realizou levantamento durante 03 (três) dias no Canal de Bertioga, contro-

lando entrada e saída de embarcações, apresentando um número de 700 (setecentos), 

das quais 400 (quatrocentos) em alta velocidade, ou seja, 57.14%, com pico entre 

11h00 e 14h00. Este trabalho foi apresentado em reunião no GAEMA, que estudam a 

possibilidade de implantar maior fiscalização e radares. 

 

O Sr. Paulo sugeriu oficiar o Ministério Público Estadual e Federal demonstrando a 

competência da Marinha, a necessidade de maior fiscalização e a preocupação do Mu-

nicípio na elaboração do convênio e soluções imediatas, a fim de evitar futuras tragé-

dias. 

 

O Sr. Edson questionou sobre a existência de sinalização. O Sr. Bolivar informou que 

não há sinalização e da importância de tê-las em ralação a zonas de velocidade, de 

segurança, de manguezais entre outras. 

 

Após comentários das respectivas atas, passou-se aos assuntos em pauta. 

 
1. Assuntos Gerais: 

O Sr. Presidente comentou a apresentação da Fundação Florestal sobre a pretensão 

de implantação de Unidade de Conservação – UC em Bertioga em 2010, polígono des-

tacado entre da Rodovia Mogi-Bertioga até Boracéia. Trata-se de assunto de relevante 

importância ao Município que deverá ser objeto de debates entre o poder público local, 

as entidades civis e a comunidade em geral. Em razão dos prazos exíguos estipulados 

pelo Governo do Estado, necessária de reuniões extraordinárias para buscarmos um 

posicionamento sobre a questão. Além da publicação no Boletim Oficial do Município, 
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será encaminhado convocações no correio eletrônico dos membros e entidades cadas-

tradas. Reforçou a importância do tema e da responsabilidade de todos. 

 

O Sr. Paulo  inicialmente apresentou repúdio aos trabalhos apresentado pela Fundação 

Florestal, caracterizando total desrespeito aos cidadãos bertioguenses, apresentando 

diversas críticas, a começar pela apresentação em formato de reunião para exposição 

singela da pesquisa feita em alguns poucos pontos do polígono e o desejo de implan-

tação de U.C. pelo do Governo Estadual, sendo que em jornal local, Costa Norte, foi 

veiculado como “audiência pública”,  está última com o propósito de legitimar procedi-

mento legal para o ato pretendido. Em nenhum momento da pesquisa e dos atos se-

guintes realizados houve comunicação ao CONDEMA, demonstrando total afronta ao 

poder público municipal. O Sr. Paulo informou que lhe foi cortada a palavra pela repre-

sentante da Fundação, Sra. Adriana, caracterizando total imposição do órgão estadual. 

Não foi observado o Plano Diretor do Município, bem como não houve convocação ou 

convite aos Proprietários das áreas de interferências e de ONG’s. Não foi apresentada 

de forma clara a destinação que se pretende dar a área, será parque ou não? As restri-

ções de uma modalidade para outra em relação à utilização e exploração pelos proprie-

tários e interessados. A proposta se estendeu sobre áreas maiores, conservadas e fis-

calizadas pelos proprietários, sendo correto afirmar que a intervenção Estadual poderia 

recair sobre áreas situadas da Rodovia Mogi-Bertioga para o centro da Cidade, fundos 

do loteamento Vicente de Carvalho II, onde as áreas são fragmentadas e sujeitas a 

invasões. Os prazos para audiências públicas a partir de fevereiro e até final de março 

de 2010 para decretar a U.C. são impraticáveis, seja em razão do período sazonal de 

temporada de verão, onde os problemas de estruturais requer maior atenção pelo Mu-

nicípio, devido aumento considerável da população, e ainda quando estamos com pro-

jetos de reforma do Plano Diretor, sendo assim necessário no mínimo 06 (seis) meses 

para apresentações de manifestações do Município. A informação da Fundação que a 

U.C. gerara direta e indiretamente renda aproximada de R$ 250.000,00 ano, demons-

trando claramente prejuízo para cofres municipal.       

 

Sr. Presidente informou que comparecerá em reunião as 16h00, na Secretaria Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, como assunto a U.C.. 

 

O Sr. Presidente destacou que Bertioga encerrou ano com grande visibilidade, a exem-

plo citou a 3ª colocação no prêmio von Martius de Sustentabilidade, na categoria natu-

reza, da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, com investimento de apro-

ximadamente R$ 15.000,00, concorrendo com 164 (cento e sessenta e quatro) proje-

tos, sendo que o 1º Colocado foi Projeto de Monitoramento de Felinos, desenvolvido 

em 03 (três) anos, envolvendo 12 (doze) empresas, transmitido em programa de televi-

são Globo Reporter e, o 2º colocado foi um consórcio de 06 empresas e 02 universida-
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des, com investimentos aproximado de R$ 3.000.000,00, demonstrando a importância 

do projeto apresentado pelo Município. 

 

O Sr. Presidente novamente agradeceu aos Conselheiros do CONDEMA, a Câmara de 

Vereadores de Bertioga, aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente do Município e 

do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação,  da Secretaria de Turismo e da 

Diretoria de Trânsito, pela efetiva participação no desenvolvimento de ações que con-

tribuirão para a Certificação de Bertioga como Município Verde/Azul. 

 

O Sr. Presidente informou da continuidade dos trabalhos em 2010 com o Programa 

Município Verde-Azul, citou o Projeto de Meliponicultura (produção de mel com abelhas 

indígenas) e sua importância na polinização das espécies nativas de vegetação. En-

caminhará aos Conselheiros do CONDEMA e ONG’s os arquivos digitais das próximas 

etapas. 

 

O Sr. Paulo declarou da possibilidade de elevar a nota do Município para o próximo 

ano, devendo ser utilizado alguns municípios como modelo. 

 

A Engª. Maria, Assessora da Secretaria de Meio Ambiente destacou da importância do 

envolvimento de todos na constituição geral da nota, como na criança ecológica com a 

participação das Coordenadoras da Secretária de Educação, colocando Município co-

mo exemplo no Estado de São Paulo, a elevação da nota do Esgoto Tratado com a 

interface do DDA, Engº Rogério junto a CETESB, com a participação Sr. Bolivar e toda 

equipe DOA no controle de invasões (habitação sustentável), plantios de espécies de 

palmito juçara em áreas ciliares (mata ciliar), curso de férias e costão rochoso (educa-

ção ambiental). 

 

Sr. Presidente declarou ter recebido desculpas do Secretário de São Sebastião, em 

vista matéria jornalística tirando o crédito de Bertioga em alcançar a certificação, com a 

alegação de haver maior degradação de vegetação em nossa cidade, o que não cor-

responde com a realidade. 

 

Sr. Paulo demonstrou contentamento, discorrendo sobre o bom, sério e fiel funciona-

mento dos trabalhos dirigidos pelo CONDEMA na atual Administração.  

 

O Sr. Nelson informou que está previsto para março/abril de 2010 a elaboração de Pla-

no Diretor de Saneamento Básico, bem como será realizado no DAIA treinamentos de 

servidores de municípios que pretendem realizar convênios com o Estado. 
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O Engº. João Carlos da SELA, informou que o Processo Administrativo nº. 05782/09 foi 

analisado pela Comissão de Esgoto do CONDEMA, com manifestação favorável. Por 

unanimidade foi aprovado o projeto de sistema de esgoto apresentado. 

 

O Sr. Carlos Figueiredo informou sobre possível irregularidade nos Trailler’s de lanches 

e bebidas denominados pela Prefeitura como Ambulantes, todavia os mesmo são fixa-

dos na areia da praia. O Sr. Presidente informou que realmente o Município expede 

licenças de funcionamento como ambulantes, mas a fixação é feita irregular. Para ins-

talação de estrutura definitiva ou por determinado tempo, depende de prévia autoriza-

ção do SPU e IBAMA. Este assunto deverá ser objeto de melhor avaliação. 

 

O Sr. Roy, participante desta reunião informou que navegam em alta velocidade Jet-Ski 

e Voadoras no Rio Itapanhaú, acarretando dano ambiental em área de manguezal. O 

Sr. Presidente formalizará a Marinha e requisitará fiscalizações para efetivação do po-

der de polícia que lhe compete. 

 
A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 26 de janeiro de 2010. Nada 

mais havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, 

Marco Antonio de Godoi (..............), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e 

achada conforme, foi assinada por mim, pelo Presidente e demais membros presentes. 

Bertioga, 15 de dezembro de 2009. 

 

 

 
 

Eng.º Manoel Prieto Alvarez 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
André Rogério de Santana 
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 Edson Nazareno Pupin 
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PMB – titular 

   
Paulo Roberto Maria Velzi 
Sociedade Hípica – titular 

 Carlos Figueiredo Mello 
Fund. 10 de Agosto – titular 

   
Antonio Carlos Ribeiro Mendes 

AARSL – titular 
 Sérgio Fonseca 

BMS – Suplente 

 


