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ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A – 2012 

 

Data: 31/01/2012 

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

Início: 09h30 Término: 11h20 
 

 

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, da 
CETESB e da Fundação 10 de Agosto. O Sr. Presidente informou que o conselheiro 
Nelson Portéro solicitou uma alteração na 131ª Ata, que havia sido encaminhada por 
email aos conselheiros e, então, procedeu a leitura do item alterado. Os conselheiros 
não apresentaram nenhuma observação e a ata foi aprovada.  

PAUTA: 

1. Uso de sacolinhas plásticas : o Sr. Presidente utilizou o data show para 
apresentar o tema “Programa de Redução no Uso de Sacolas Plásticas” e 
explicou sobre o acordo feito entre a secretaria de meio ambiente estadual e a 
associação que representa os supermercadistas de São Paulo (APAS). Os 
presentes discutiram o assunto e dirimiram dúvidas; por fim, ficou decidido que 
faremos o acompanhamento desta iniciativa na cidade durante o mês de 
fevereiro para decidirmos sobre a continuidade do Processo Administrativo 
00907/2010, que propôs projeto de lei municipal para proibir o uso de sacolas 
plásticas 

2. Bertioga Iluminada : a Sra. Maria Regina, uma das coordenadoras do projeto, 
agradeceu ao CONDEMA que, mais uma vez, foi fundamental para dar suporte 
a este projeto e apresentou a prestação de contas aos Conselheiros; o Sr. 
Maurício, do CONTUR, lembrou que o CONTUR também contribuiu com dez mil 
reais para a realização deste projeto e ressaltou que ficou satisfeito ao observar, 
pelas notas ficais, que o comércio local foi bastante prestigiado; 

3. Ilha Rio da Praia : o Sr. Presidente atualizou as informações sobre a situação da 
Ilha Rio da Praia. Informou que a prefeitura recebeu uma notificação 
extrajudicial remetida pela APROAQUA no dia 25/01, que foi anexa ao Processo 
Administrativo 06134/11 (00952/10), que trata do assunto; a notificação solicita 
esclarecimento quanto à forma em que ocorreu o pagamento da indenização 
relacionada à desapropriação da propriedade ocorrida através do Decreto 
Municipal 1.636/2011. O Sr. Presidente informou que a notificação é um passo 
importante pra que as tratativas visando a efetiva desapropriação do parque 
aconteça, pois a SM tentou por diversas vezes, durante todo o ano de 2011, 
telefone e email, obter um retorno oficial da APROAQUA sobre a continuidade 
do processo, mas com a Prefeitura pretende contratar um órgão independente 
(ITESP - Instituto de Terras do Estado de São Paulo), para fazer a avaliação 
técnica da propriedade e que o valor do orçamento é de R$ 20.000,00 (vinte mil 
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reais). Os conselheiros lembraram que é preciso resolver esta questão com a 
maior brevidade possível. O sr. Roy se colocou a disposição como 
representante da APROAQUA e comentou novamente sobre a divisão da gleba 
em frações ideais conforme normativas do INCRA. Ao final da reunião os 
conselheiros voltaram a este item e, por unanimidade APROVARAM a 
disponibilização da verba para este fim. 

4. Assuntos Gerais:  

a. Município Verde Azul : o Sr. Presidente informou que foi entregue o 
relatório referente à certificação do Programa Município Verde Azul, 
elaborado pela Eng.ª Ftal. Maria de Carvalho Tereza. O relatório conta com 
1646 páginas; lembrou que a certificação não significa que o município é 
perfeito nas questões ambientais; sabemos que muitos problemas ainda 
precisam ser sanados; mas essa certificação nos mostra que estamos cada 
vez mais no caminho certo da gestão ambiental. O Sr. Presidente agradeceu 
ao CONDEMA que, sempre atuante, obtém nota máxima nesta diretiva. 
Falou que gostaria de compartilhar um episódio gratificante ocorrido quando 
da entrega do relatório. Os srs. Mauro Haddad e José Ricardo, gestores 
principais do Município Verde-Azul, nos receberam pessoalmente e 
comentaram que, independente da nota que venhamos obter, eles 
identificam em todo o Estado de São Paulo três municípios que, de fato, 
realizam gestão ambiental inovadora e eficiente: Sorocaba, Santa Fé do Sul 
e Bertioga; 

b. Relatório de Atividades da DOA:  o Sr. Presidente parabenizou o a 
Diretoria pelas suas ações, que também sempre obtém pontuação máxima e 
lembrou que sua equipe da Guarda Ambiental é considerada uma das mais 
eficientes dentre os municípios do Estado; o Diretor de Operações 
Ambientais, Sr. Bolivar, utilizando o data show, falou sobre as atividades 
realizadas por sua equipe no segundo semestre de 2011. Os presentes 
conversaram e esclareceram dúvidas. Em relação ao problema com os Jet 
Skis, sugeriu-se que o CONDEMA encaminhe uma carta convite para que 
um representante da Capitania dos Portos venha à reunião conversar com 
os conselheiros; 

c. FUNESPA:  o Sr. Presidente informou que solicitou o levantamento do 
histórico da movimentação do fundo; afirmou que o fundo precisa ser gerido 
de fato, com uma participação atuante da Comissão. Esse assunto será 
discutido na próxima reunião. 

d. Diretivas do Município Verde Azul:  o Sr. presidente falou que, seguindo 
esta mesma linha de raciocínio, buscando uma participação mais pró-ativa 
dos conselheiros, designará um “padrinho” para cada uma das diretivas do 
Município Verde Azul, que se encarregará de acompanhar e executar ações; 
Falou que espera contar com a colaboração de todos e os conselheiros 
mostraram-se solícitos. Falou que conversará com cada um em separado 
sobre os procedimentos. Enumerou as diretivas e os conselheiros 
voluntariaram-se, conforme segue. 
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• Esgoto Tratado: Wilson Roberto e Paulo Velzi; 
• Resíduos Sólidos: Marcelo Godinho; 
• Educação Ambiental: André Santana; 
• Arborização Urbana: Rita de Cássia; 
• Mata Ciliar: Carla Emília; 
• Poluição do Ar: Wilson Roberto e Paulo Velzi; 
• Cidade Sustentável: Carlos Figueiredo; 
• Uso da Água: Rafael Magalhães. 

 
A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de fevereiro de 2012. 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 janeiro de 2012. 

 

 Eng.º Ftal. ROGERIO LEITE DOS SANTOS  
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
André Rogério de Santana  

CMB – titular 
 Rita de Cássia Espósito Poço  

CMB – titular 
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PMB – titular 
 Nelson Antonio Portero Júnior  

PMB – titular 

   
Wilson Roberto da Silva  

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular 
 Marcelo Godinho Lourenço  

AEAAB – titular 

   
Paulo Roberto Maria Velzi  

Centro de Tradições Nordestinas – titular 
 Rafael Magalhães Nunes  

IPECAB – titular 

   
Carla Emília de Lima  

OSCIP Boracéia Viva – titular  
   

 

 
 


