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ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2013 

Data: 27/08/2013 

Local: Sala de reuniões da Casa da Cultura 

Início: 09h30 Término: 12h00 

 

A Sra. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, da CMB e 
da ONG Crescer. A Conselheira Rita de Cássia justificou sua ausência. Foi dispensada a 
leitura da ata pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por email aos conselheiros que não 
apresentaram nenhuma observação, sendo assim aprovada por unanimidade. 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais  

a. A Sr.ª Presidente convidou os ilustríssimos Vereadores Pacífico e Ivan para atualizar 
informações sobre a reunião que tiveram com o Secretário de Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo (SMA), Bruno Covas. O Vereador Ivan informou que a reunião teve como 
objetivo solicitar a aprovação do uso do equipamento existente na PERB para a 
realização das trilhas, trazendo para o município mais essa atividade econômica. 
Segundo ele, Bruno Covas se mostrou disposto a dar atenção especial a esse 
processo, dentro da legalidade e desde que atendidas às questões técnicas 
necessárias. Falou ainda que a SMA afirmou que há dinheiro para investimento no 
Parque mas não para custeio e que propôs a realização de um convênio onde o Estado 
viabilizasse o equipamento do Parque e o município cedesse a mão de obra. A Sr.ª 
Presidente afirmou que a fiscalização do Parque Estadual Restinga de Bertioga - PERB 
por parte do município é inviável, pois não há estrutura para atender essa demanda. O 
Vereador Pacífico informou que questionou quanto à contrapartida do Estado e que nas 
atas das audiências públicas não consta nenhum registro claro referente a isto. O 
Vereador Ivan disse que solicitou a transcrição da audiência pública para esclarecer 
este ponto. A Sr.ª Presidente parabenizou e agradeceu a iniciativa dos ilustres 
Vereadores e pediu que insistam na questão da fiscalização que é a prioridade para a 
gestão do PERB. O Vereador Pacífico lembrou que é importante representar o 
município, cobrar os cuidados com o município para que o morador de Bertioga possa 
desfrutar de uma melhor qualidade de vida e que o trabalho contínuo do CONDEMA é 
fundamental para esse suporte. Os Srs. Vereadores despediram-se e deixaram a 
reunião. 

b. A Sr.ª Agnes, Conselheira suplente, representante da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, compartilhou informações sobre a fiscalização do PERB e afirmou que a 
Coordenadoria da Fiscalização pediu que os esforços fossem direcionados para 
Bertioga. Informou que há uma ação conjunta (Oficinas do SIM) com a Polícia 
Ambiental, a SMA e os gestores das Unidades de Conservação (FF) em reuniões 
bimestrais para otimizar os resultados. Falou que há uma demanda grande de Autos de 
Infração Ambiental que geram processos em 3 esferas (criminal - delegacia, 
cível - promotoria e administrativo-SMA) com recursos pendentes de julgamento na 
esfera administrativa. Posto que estes processos correm concomitantemente, a 
agilização da parte administrativa acelera as respostas dos demais órgãos e assim as 
reparações dos danos ocorrem mais brevemente. Afirmou que o Estado vem se 
esforçando para dar atenção especial a Bertioga nesse momento delicado. A Sr.ª 



 

CA4b_bertioga (ata150 ago2013) - Ata da Reunião Extraordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 2 de 4 

Presidente ressaltou que é preciso que o Estado esteja mais presente, agendando 
ações de campo conjuntas para conhecer mais de perto os problemas do município, 
quais as áreas de maior pressão de invasão, melhorando, desse modo, as ações e 
esforços. 

c.  Município Verde Azul : a Sr.ª Presidente informou que a documentação para o MVA 
deve ser entregue até 30 de setembro e que isso vem demandando o esforço de todos, 
capitaneados pela Eng.ª Ftal. Maria de Carvalho Tereza, Chefe da Seção de 
Planejamento Ambiental. Falou das dificuldades pela falta de registro das atividades e 
que estamos trabalhando para solucionar o problema. A Sr.ª Maria informou aos Srs. 
Conselheiros que encaminhará por email minutas de resoluções para serem 
deliberadas na próxima reunião. Serão três os assuntos abordados: Monitoramento das 
Estações de Tratamento de Esgoto; Inspeção Veicular da Frota Pública e Terceirizada; 
Estações de Tratamento de Água visando redução de desperdício.  

d. Programa Municipal de Resíduos Sólidos – PMRS : na Semana do Meio Ambiente foi 
realizada a Conferência Municipal de Meio Ambiente, onde foi abordado o Programa 
Municipal de Resíduos Sólidos. Para implementação da Lei do PMRS estão ocorrendo 
reuniões capitaneadas pelo Ministério Público. Em face à complexidade do Projeto o MP 
sugeriu a contratação de consultoria especializada para elaboração do plano, porém os 
Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente entendem que possuem a qualificação e o know-
how necessários para isso, especialmente agora com a chegada de dois novos funcionários 
para auxiliá-los. A Sr.ª Presidente afirmou que a maior dificuldade em relação ao 
funcionamento efetivo do PMRS é fazer com que o munícipe separe o seu lixo úmido do 
reciclável e o coloque nos dias e horários certos da coleta e que está estudando a logística 
para difundir essa demanda. O Conselheiro Marcelo Godinho lembrou o problema do 
Resíduo da Construção Civil e a Sr.ª Presidente afirmou que esta é a grande dificuldade 
para todos os municípios e que será o próximo foco de ação. Falou também sobre os 
empecilhos para destinação de resíduos perigosos como lâmpadas, eletrônicos, etc, para o 
que a Lei aponta como responsável o gerador, mas que na prática não acontece. O 
Conselheiro Bolivar fez um adendo informando que grande parte das áreas invadidas é 
ocupada por caçambeiros, que despejam nelas o entulho. A Sr.ª Presidente afirmou que a 
Legislação sobre o assunto precisa ser revista e informou que está sendo construído o 
Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na área de transbordo, porém, o RCC 
não foi contemplado no projeto. O Conselheiro Bolivar ratificou que a Legislação precisa 
ser revista. A Sr.ª Presidente falou que há dificuldade para encontrar áreas no município 
para esta destinação por causa das restrições ambientais e de Uso e Ocupação do Solo. 
Informou, ainda, que Bertioga terá dois representantes na Conferência Estadual de 
Resíduos Sólidos. Serão dois delegados eleitos: o Sr. Ubirajara, membro deste Conselho, 
representando o município; e o índio Carlos Papá, representando a comunidade tradicional 
Ribeirão Silveira. 

e. Passeio ciclístico: A Sr.ª Presidente informou que acontecerá um passeio ciclístico no dia 
22 de setembro, quando se comemora o dia mundial sem carro e, um dia antes, o dia 
da árvore. Pediu que os Conselheiros ajudassem na divulgação e, se possível, na 
organização, que está ao cargo da Secretaria de Segurança de Bertioga.  

f. Exposição de Orquídeas e Bromélias: a Eng.ª Florestal Maria informou que 
acontecerá dia 31 de outubro e 01 e 02 de novembro. Convidou todos a participar. 

g. Diretoria Financeira do FUNESPA : na ata do mês de abril de 2013 ficou definida a 
composição do Conselho do FUNESPA, onde ficou decidido que o Sr. Nelson Portero 
seria o Diretor Financeiro. Porém, por motivos de impedimento legal, será necessário 
alterar essa determinação. A Sr.ª Presidente perguntou se alguém seria voluntário para 
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o cargo e o Sr. Marcelo Godinho prontificou-se. Os demais conselheiros aprovaram por 
unanimidade. 

h. Viveiro de mudas:  em face a grande quantidade de mudas recebidas pelo Viveiro tem-
se tornado difícil sua manutenção. A Sr.ª Presidente falou que eventualmente foi 
convertida a doação das mudas por equipamentos no valor de mercado equivalente ao 
que seria gasto com as mudas. Esses equipamentos são bens patrimoniáveis, 
passíveis de rastreamento, cujas notas fiscais são parte integrante dos respectivos 
processos administrativos, e servem ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente 
e seus departamentos subordinados. A Sr.ª Presidente solicitou a apreciação deste 
procedimento pelo CONDEMA, que, por unanimidade, o APROVOU. 

i. Projetos:  Estão em andamento alguns projetos que, preservando o meio ambiente, 
deverão trazer oportunidade de emprego e renda para a população de Bertioga 
continuar crescendo e se desenvolvendo de maneira ordenada. Entre eles: 

I. Píeres públicos:  informou que há um projeto básico para a instalação de três 
píeres em Bertioga, cuja verba inicial havia sido aprovada pelo CONDEMA, 
visando especialmente facilitar o acesso de embarcações no município. Trará o 
projeto na próxima reunião. Esse Projeto foi inscrito no SICONV. 

II. Centro de Criação de Pescado:  a verba para este projeto é Federal. Cabe ao 
município ceder a área para implantação. E essa está sendo a dificuldade. 

III. Centro Ambiental de Desenvolvimento da Pesca: a verba para este projeto 
também é Federal. Parceria com a Colônia de Pescadores Z-23, trará equipamentos 
para fabricação de gelo, estaleiro, cursos na área, entre outras coisas. 

j. Monitoramento aéreo: o Sr. João Carlos, Chefe da Seção de Fauna e Flora, informou 
que aconteceu reunião da comissão na semana passada e explicou que foram 
determinadas três demandas: mais um veículo para a Diretoria de Operações 
Ambientais com finalidade de ajudar a conter as invasões; mais seis guardas 
municipais a serem treinados para o mesmo fim; e a aquisição de imagens aéreas de 
período, no mínimo, semestral. O Sr. João Carlos lembrou que o relatório de 
monitoramento aéreo da Secretaria de Meio Ambiente data de 2009 e está obviamente 
defasado. A Sr.ª Presidente falou da inviabilidade de custear mais seis funcionários e 
afirmou que é preciso também buscar alternativas nas novas tecnologias. Perguntou à 
Sr.ª Agnes sobre os métodos utilizados pelo Estado e foi informada de que o Estado 
usa base de dados de satélite, que recentemente foi trocado por um de maior precisão. 
Mesmo assim disse que não é possível precisar áreas afetadas de pequeno porte. A 
Sr.ª Presidente sugeriu que a comissão discuta um termo de referência para a 
aquisição de fotos aéreas e não do monitoramento e consulte a Procuradoria Geral 
sobre a legalidade do procedimento.  

k. A Sr.ª Presidente informou que protocolou o pedido de um ônibus para atender ao 
Projeto Barco Escola visando uso do Fundo de Direitos Difusos e o pedido foi 
aprovado. Falou que convidou duas promotoras e três estagiárias para passar um dia 
em campo com uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente para conhecer de perto as 
conquistas e as dificuldades do trabalho. Uma das atividades será o passeio no Barco 
Escola para a qual convidou os Srs. Conselheiros e demais colegas que frequentam as 
reuniões do CONDEMA, lembrando que o Barco tem limite de 40 pessoas. A data do 
passeio ficou, a princípio, agendada para 04 de outubro. 
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l. Plano Diretor: informou que hoje, as 19h00, acontece a leitura pública do Plano Diretor 
no Espaço Cidadão, no centro da cidade. Dias 28 e 29 a leitura acontecerá nos bairros 
de Boracéia e Jd. Vista Linda.  

A próxima reunião foi agendada para o dia 24 de setembro de 2013. 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, 27 de agosto de 2013. 

 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN  
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Bolivar Barbanti Júnior  

PMB – titular 
 Nelson Antonio Por tero Júnior  

PMB – titular 

   
Wilson Roberto da Silva  

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular 
 Agnes Junqueira Crespo  

SMA – suplente 

   
Paulo Roberto Maria Velzi  

Centro de Tradições Nordestinas – titular 
 Carlos Figueiredo de Mello  

Fund. 10 de Agosto – titular 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima  

OSCIP Boracéia Viva – titular  
 Marcelo Godinho Lourenço  

AEAAB – titular  
 

 
 


