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ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2012 

Data: 28/02/2012 

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

Início: 09h30 Término: 11h30 

 

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

PAUTA: 

1. FUNESPA: o Sr. Presidente fez um resumo sobre a situação do FUNESPA. Lembrou que o 
fundo foi criado através da Lei 242/97 e que o Conselho Diretor do FUNESPA é eleito a cada 2 
anos, nomeado através de portaria publicada na primeira quinzena do mês de maio. Explicou 
que tem se reunido com o Secretário de Administração - SA, Sr. Francisco, para entender o 
que aconteceu com as contas do fundo nestes últimos anos, bem como a sua situação atual. 
Explicou que existem duas contas (45.000.021-8 e 45.000.026-3) com definições distintas 
sobre a destinação para seus recursos. Falou que estas contas, segundo informações do SA, 
estão inoperantes desde aproximadamente o ano de 2003. A Administração à época entendeu 
que seria melhor se as taxas fossem recolhidas em uma conta única e repassadas mês a mês 
para seu destino. O SM entende que devemos iniciar duas ações. A primeira seria, daqui em 
diante, voltar a arrecadar direto nas contas de destino. A segunda e muito mais trabalhosa 
seria fazer um balanço para descobrir o que deveria ter sido arrecadado e o que foi gasto. 
Posto que a segunda ação demanda muito tempo e trabalho, embora seja tão importante 
quanto a primeira, entende que os esforços devem ser concentrados na gestão do fundo daqui 
em diante, enquanto paralelamente é feito esse balanço. A princípio, lembrou que é necessário 
alterar a composição do Conselho Diretor do fundo que, ao assumir, deverá ter participação 
atuante, cumprindo sua função de acompanhamento e fiscalização do recolhimento e 
destinação dos recursos. Lembrou a atual composição:  

a. Secretário de Meio Ambiente:  Manoel Prieto Alvarez; Diretor de Operações 
Ambientais:  Bolivar Barbanti Junior; Assessor de Finanças : Rosemaire Nascimento 
Silva (servidor indicado pela Diretoria de Finanças); Representantes do CONDEMA:  
Rafael Magalhães Nunes (eleito) e Marcelo Godinho Lourenço (eleito); Representante do 
Legislativo:  José Carlos Gonçalves. 

Após conversarem, os Conselheiros decidiram o seguinte, conforme determina Capítulo III da 
Lei 242/97: 

b. Secretário de Meio Ambiente:  Rogerio Leite dos Santos; Diretor de Operações 
Ambientais:  Bolivar Barbanti Junior; Assessor de Finanças : encaminhar memorando à 
Diretoria de Finanças solicitando indicação de servidor municipal para exercer a função de 
Assessor de Finanças do FUNESPA; Representantes do CONDEMA:  Rafael Magalhães 
Nunes (eleito) e Marcelo Godinho Lourenço (eleito); Representante do Legislativo:  
encaminhar ofício à Câmara de Bertioga solicitando indicação de representante do 
Legislativo Municipal para compor o Conselho Diretor do FUNESPA. 

 

2. Assuntos Gerais:  

a. Parque Municipal:  o Sr. Presidente informou que consultou a Procuradoria Jurídica da 
Prefeitura sobre a contratação de órgão independente (ITESP - Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo), para fazer a avaliação técnica da propriedade e que, segundo o 



 

Ata133_28fev2012 - Ata da Reunião Extraordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 2 de 3 

entendimento da procuradoria, este novo levantamento não invalida o que foi feito 
anteriormente. Lembrou que a SM recebeu a notificação extrajudicial da APROAQUA e 
que vem tentando retomar as tratativas. Informou que haverá uma reunião com a 
APROAQUA na sexta-feira, dia 09/03/12, para tratar do assunto. 

b. Churrasco no Parque da Restinga / na praia:  o Conselheiro Paulo Velzi falou sobre as 
ações que vem sendo tomadas para coibir este tipo de atividade e afirmou que não há 
nada descrito em lei que a proíba. Falou que é preciso criar uma regulamentação 
específica, de modo que a DOA tenha respaldo para continuar com suas ações. O Sr. 
Ubirajara, suplente representante da OSCIP Boracéia Viva sugeriu que sejam colocadas 
placas informativas nos locais de proibição. 

c. Jet Skis:  o conselheiro Paulo Velzi falou do acidente ocorrido recentemente na praia de 
Guaratuba envolvendo uma moto aquática, popularmente chamada de Jet Ski. Lembrou 
que o problema é recorrente em vários locais, como o cantão do Indaiá, por exemplo. 
Falou que é preciso tomar providências, talvez seguir o exemplo de outros municípios 
como Guarujá ou Santos que proibiram a locação desses equipamentos. Falou que outra 
questão que deve ser observada é o abastecimento desses equipamentos que vem sendo 
feito na própria areia da praia. Afirmou que é preciso responsabilizar os infratores. Sugeriu 
que seja feita uma moção para o Sr. Prefeito solicitando a proibição da locação das motos 
aquáticas nas praias, quem sabe até o cancelamento de alvarás de garagens irregulares. 
O Sr. Presidente falou que todos ficamos sensibilizados com essa tragédia que ocorreu, 
mas que é necessário que se entenda que há limitações de competências e que a 
atribuição da SM é atuar na área ambiental, e que temos feito o possível para coibir e 
minimizar o problema. Considerando a urgência da situação, sugeriu que conselheiros do 
CONDEMA façam uma representação junto ao Conselho de Segurança (CONSEG) e 
Conselho de Turismo (CONTUR) para tentar propor uma solução para que os conselhos, 
conjuntamente, regulamentem a situação. Os conselheiros Paulo Velzi, Marcelo Godinho e 
Rafael Magalhães dispuseram-se a representar o CONDEMA nessa questão e trazer um 
retorno na próxima reunião. 

O Sr. Presidente pediu licença a todos para se ausentar por conta de um compromisso e passou a 
presidência da reunião ao conselheiro André Santana. 

d. Monitoramento aéreo : o conselheiro Paulo Velzi lembrou que é necessário voltar a 
discutir a questão do monitoramento aéreo no município. O Diretor de Operações 
Ambientais falou que esse assunto já foi exaustivamente discutido e que não há motivos 
para essa contratação neste momento, posto que existem questões estruturais muito mais 
urgentes a serem resolvidas prioritariamente. O conselheiro Nelson Portéro lembrou que 
existem questões que ainda hoje não foram esclarecidas quanto à legalidade deste tipo de 
ação, que é muito mais abrangente do que contratar ou não a empresa para contemplar o 
trabalho do John. Levantou questões: é preciso verificar a legalidade e a questão 
estrutural deste tipo de ação; o ultraleve deve ser homologado e registrado; deve possuir 
operador habilitado, com exame em dia; deve ter definida uma área de pouso e 
decolagem; é legalmente possível que o pouso e decolagem sejam feitos da areia da 
praia? Afirmou ainda que este equipamento não pode ser utilizado para fins comerciais, a 
não ser de lazer ou educacionais. Pediu que o interessado na prestação do serviço, Sr. 
John, trouxesse respostas para estas indagações. Os conselheiros discutiram e falou-se 
que é preciso primeiro resolver questões terrestres e operacionais. O conselheiro André 
Santana perguntou ao Sr. Bolivar sobre como ficou a questão do INPE. O Sr. Bolivar 
respondeu que tem cobrado um retorno, porém sem sucesso até o momento. O Diretor de 
Desenvolvimento Ambiental, Sr. Marcelo Borges lembrou que não há estrutura nem 
funcionários suficientes para processar informações mensais e que, por sua experiência 
pode afirmar com toda certeza que dois sobrevoos anuais são suficientes para o 
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monitoramento. Os conselheiros perguntaram sobre os entraves para resolver os 
problemas estruturais da DOA, como compra e manutenção de veículos, por exemplo, e 
foram informados que são diversos os motivos, dentre eles problemas com dotação e 
repasse de verba. Os conselheiros sugeriram que representantes do CONDEMA fossem 
conversar diretamente com o Secretário de Administração. 

e. Tratamento e Lançamento de Efluentes:  o conselheiro Nelson Portéro consignou mais 
uma vez sua reprovação ao que foi deliberado no item 1 da ata 131, de 20/12/2011 e 
questionou os demais conselheiros sobre a aprovação do item. Depois de intensa 
discussão, os conselheiros decidiram voltar a tratar o assunto na próxima reunião. A 
conselheira Marisa sugeriu convocar a SABESP para esta discussão. 

 

A próxima reunião foi agendada para o dia 27 de março 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, 28 de fevereiro de 2011. 

 

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

Presidente do CONDEMA 

 

   
Marisa Roitman  

SMA – suplente 
 Carlos Figueiredo de Mello  

Fund. 10 de Agosto – titular 

   
André Rogério de Santana  

CMB – titular 
 Rita de Cássia Espósito Poço  

CMB – titular 

   
Bolivar Barbanti Júnior  

PMB – titular 
 Nelson Antonio Portero Júnior  

PMB – titular 

   
Paulo Roberto Maria Velzi  

Centro de Tradições Nordestinas – titular 
 Rafael Magalhães Nunes  

IPECAB – titular 

   
Carla Emília de Lima  

OSCIP Boracéia Viva – titular  
 Marcelo Godinho Lourenço  

AEAAB – titular  
 

 


