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ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2013 

Data: 24/09/2013 

Local: Sala de Reuniões da Casa da Cultura 

Início: 09h30 Término: 11h45 

 

A Sra. Presidente Marisa Roitman deu início à reunião. Ausentes representantes 
da Câmara Municipal de Bertioga, Ibama, Prefeitura Municipal. 

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. 

 Foi solicitado pela Sra. Presidente o reenvio do Oficio  e email comunicando a 
todos a mudança do local das reuniões para a Casa da Cultura e foram apresentados 
os novos integrantes da equipe da Secretária de Meio Ambiente. 

PAUTA: 

1. Resoluções CONDEMA:  foram encaminhadas aos conselheiros as minutas das 
Resoluções CONDEMA referentes aos assuntos abaixo para análise, discussão e 
aprovação nesta reunião: 

a. Fumaça Preta: O Sr. Diretor de Transito Nelson Jorge de Castro sugeriu 
mudanças quanto à definições de “prestadores de serviços” e sugeriu também 
do art. 6º quanto a penalidades que a Diretoria de Transito e Transportes fará as 
fiscalizações e o controle para aplicar sanções, baseados no Código de 
Trânsito. Foram feitas colocações por alguns conselheiros da inclusão da 
fiscalização na frota marítima, mas chegou-se ao consenso pela maioria para a 
não inclusão, por falta de instrumentos. Ainda, no tocante a redação da minuta 
apresentada foi alterado o prazo de entrega dos documentos para a avaliação 
do método de opacímetro  para o período 1º a 31 de agosto.   

   

b. Monitoramento das ETEs: foram consultados os representantes da Sabesp e da 
Associação da Riviera de São Lourenço sobre a viabilidade da frequência de 
envio dos laudos de auto monitoramento de ETEs prevista na resolução. Os 
representantes se manifestaram favoráveis ao envio na periodicidade mensal. 
Foi sugerida pelos conselheiros a mudança do artigo 4º paragrafo único, de 
modo ficar claro a periodicidade do acompanhamento das coletas de efluentes 
pelos técnicos da prefeitura com frequência semestral e não mensalmente como 
no texto original. 

 As duas Resoluções propostas foram aprovadas nesta reunião e serão publicadas 
a seguir.  

 

2. Trabalho de Taxidermia:  A Sra. Presidente esclareceu aos conselheiros sobre os 
ótimos trabalhos realizados pela empresa que efetuou a taxidermia e lamentou de 
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não ter levado os animais para exibição devido ao mau tempo. Quem quiser 
conhecer os animais taxidermizados poderá se dirigir ao Viveiro de Mudas, onde 
eles encontram-se em exibição. 

3. Manutenção do Parque do Jundu : A Sra. Presidente solicitou à Chefe da SEPA 
técnica Maria de Carvalho Tereza para fazer a explanação da necessidade de 
medidas a serem tomadas quanto à remoção de árvores invasoras que interferem 
na regeneração do Jundu. Foi apresentado como valor referencia para a realização 
do serviço um orçamento da empresa José Roberto Teixeira dos Santos - Bertioga 
ME no valor de R$6.500,00, salientando que está no aguardo do envio de outros 
orçamentos de empresas que prestam serviço no ramo da atividade silviculturais. 
Foi esclarecida que a ação também é uma recomendação técnica do IBAMA de 
modo que a municipalidade possa cumprir o TAC acordado pela conversão de 
multa de retirada ilegal da areia da praia. No tocante a produção das mudas de 
jundu, outra questão prevista no TAC, o inicio das atividades está condicionada a 
liberação da autorização da Secretária de Patrimônio da União - SPU, haja vista já 
haver uma recomendação do IBAMA que se manifestou favorável para a retirada 
de 2,4m³ de areia de praia que será utilizada como substrato das sementeiras a 
serem instaladas no Viveiro de Plantas Seo Leo. 

4. Visita do GAEMA ao Município : A Sra. Presidente comunicou a visita das 
Promotoras do GAEMA, que inicialmente estava agendado para o dia 04 de 
outubro de 2013, mas foi reagendado para o dia 11/10/2013 e aproveitou a 
oportunidade para convidar os conselheiros e participantes que tiverem interesse 
em acompanhar esta visita. Para tanto, expôs a roteiro da visitação cuja proposta 
tem inicio às 9h30 com a saída do Barco Escola, após, visita ao Viveiro de Plantas 
e após o almoço irão visitar algumas áreas de conflitos de invasões no PERB. A 
Sra. Presidente também comunicou que vem solicitando ao GAEMA a aprovação  
de TAC para a aquisição de um ônibus, provido de sanitário e equipamentos de 
áudio e vídeo para atender à demanda junto as escolas públicas no transporte dos 
alunos de toda a Baixada Santista para participar do projeto Barco Escola .     

5. Assuntos Gerais:   

a. O Eng.º Agrônomo João Carlos Lopes, lotado na Secretária de Meio Ambiente, 
observou que está em fase de estudo as áreas do Sitio São João e que será 
necessária a aquisição de fotos recentes das áreas para conclusão dos 
trabalhos. Também fez a colocação de riscos eminente quanto a deslizamentos 
de terra no local, devido ao fato da alta taxa de degradação da vegetação local.  
A Sra. Rita de Cassia fez a colocação que há uma grande preocupação com o 
alto risco do local e sugeriu a intervenção efetiva da Polícia para o auxilio desta 
questão. Foi reforçado pelo Sr. Diretor de Transito e Transporte Nelson Jorge de 
Castro que sugeriu a abertura de um Inquérito Civil e Criminal, pois o que está 
acontecendo naquela área é caso de policia. 

b. O Eng.º da SABESP, Sr. Rogério Osti fez a observação que seria de grande 
valia fazer a colocação junto ao GAEMA da questão do Jardim Ana Paula para 
que se possa acelerar a resolução do problema fundiário da área, pois a 
preocupação se refere ao Programa “Onda Limpa”, que está em fase de 
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finalização e o bairro citado não está contemplado, devido a questão de ser área 
não regularizada. a Sra. Rita de Cassia falou que a revisão do Plano Diretor do 
Município também não contempla o Jardim Ana Paula.  A Sra. Presidente 
perguntou ao Eng.º Rogério Osti se ele possuía alguma informação referente a 
infraestrutura de água e esgoto do bairro do City Mar. Foi explanado que quando 
da abertura do loteamento, ficou acordado que essa infraestrutura ficaria por 
conta do empreendedor. A rede de água tratada foi instalada, porém a rede de 
esgoto o empreendedor não tem recurso financeiro para a instalação.  

A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de outubro de 2013. 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, 24 de setembro de 2013. 

 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN  
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
João Thiago Wohnrath Mele  

SMA – titular 
 Wilson Roberto da Silva  

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular 
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 Carlos Figueiredo de Mello  
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Paulo Roberto Maria Velzi  

Centro de Tradições Nordestinas – titular 
 Rita de Cássia Espósito Poço dos Santos  

ONG Crescer – titular 
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