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ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2013 

Data: 26/11/2013 

Local: Sala de Reuniões da Casa da Cultura 

Início: 09h30 Término: 12h00 
 

A Sra. Marisa Roitman, Presidente do CONDEMA, deu início à reunião. 
Ausentes representantes do IBAMA. 

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. 

 

PAUTA:  

1. Plano Municipal de Saneamento Básico:  a Sra. Presidente informou que foram 
realizadas consultas públicas nos dias 4, 5 e 6 de novembro no Espaço Cidadão 
(Centro), Boracéia e Riviera  de São Lourenço para discutir as questões 
relacionadas à água captada e tratada, esgoto coletado e tratado, limpeza urbana, 
drenagem pública e resíduos sólidos. Foram apuradas as demandas da população 
para serem analisadas e na próxima semana serão discutidas nas Audiências 
Públicas. 

2. Plano Municipal de Resíduos Sólidos - PMRS:  a Sra. Presidente continuou 
explanando que o Plano foi apresentado e aprovado pelo Ministério Público. 
Informou que a coleta seletiva porta-a-porta, hoje realizada no Centro, Vila Agaó, 
Maitinga e Rio da Praia tem uma produção muito baixa e não consegue se custear. 
Os demais bairros possuem LEVs e nos Condomínios a retirada do material 
reciclável pode ser agendada. Quanto ao Centro de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos que está sendo implantado no local do transbordo, as obras já estão em 
andamento e tem previsão de conclusão de 1 ano. As esteiras para a segregação 
dos recicláveis que os cooperados necessitam já foram compradas, assim como as 
máquinas de beneficiamento de casca de coco e farinha de peixe. Quanto à 
Logística Reversa, ainda existem problemas. Os pneus que foram recolhidos em 
Boracéia estão armazenados esperando que a associação das empresas 
fabricantes de pneus venha recolhê-los. O Conselheiro Paulo Velzi sugeriu a 
aquisição de um equipamento de desfiar garrafas pet e também fazer a 
compostagem utilizando restos lixo orgânico. Foi lembrado que é preciso orientar a 
população para que seja feita a separação do resíduo reciclável e facilitada a 
entrega dos resíduos para a coleta seletiva. Disse, ainda, que para abrir novos 
comércios há a necessidade de ser destinado um espaço para os resíduos 
oriundos da Logística Reversa. Todos foram convidados a participar das 
Audiências Públicas. 
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3. Criação de Grupo de Trabalho do Setor Náutico – Mar inas e Garagens 
Náuticas:  a Sra. Presidente expôs que no município existem 12 marinas e 
garagens náuticas, sendo 11 funcionando oficialmente, contando com 
aproximadamente 1.100 embarcações abrigadas nessas marinas. Informou que 
está sendo incentivada a realização de convênios objetivando atrair cursos de 
especialização no setor náutico. Disse que com a aprovação do novo Plano Diretor 
pensa-se na construção de marinas em áreas degradadas e ampliação das Zonas 
de Suporte Náutico. As reuniões do Grupo de Trabalho do Setor Náutico 
acontecerão na segunda terça-feira de cada mês, às 14h00 em local a ser definido. 
Os editais serão publicados no Boletim Oficial do Município. Todos estão 
convidados. O Grupo tratará de assuntos como fomento ao setor, geração de 
empregos e renda, dentre outros. 

4. Estudo de áreas remanescentes do município de Berti oga:  na próxima reunião 
ordinária haverá apresentação sobre o assunto, com Mapas ilustrativos; 

5. Assuntos Gerais:   

a. Parque da Restinga : aconteceu reunião dia 02/12 com a Secretaria de Meio 
Ambiente, Promotoria e Gestor do Parque. O assunto foi as áreas de invasão 
existentes no Parque. Os conselheiros solicitaram que fosse encaminhado ofício 
do CONDEMA convidando a Promotoria para as próximas reuniões.  

b. Viveiro de Mudas : a Sra. Presidente informou sobre a celebração de um TAC 
contemplando a irrigação de plantas e mudas através de um sistema de coleta 
de águas pluviais e bombeamento da água com energia solar, bem como, a 
construção de uma sala para tratar animais silvestres capturados ou 
atropelados, como primeiros socorros.  

c. Pesca Esportiva : a Sra. Presidente informou que um importante evento de 
cunho nacional acontecerá em agosto de 2014 e trará muitos interessados e 
turistas ao município. 

d. Píer : Falou sobre o empenho para a construção de um novo píer a ser 
localizado ao lado da antiga balsa. Afirmou que há um projeto básico sendo 
analisado em Brasília. O Sr. Fábio Jaqueire, Gestor Orçamentário da Secretaria 
de Meio Ambiente, explicou sobre a situação do orçamento da Secretaria e do 
FUNESPA e dirimiu várias dúvidas dos Conselheiros e demais presentes sobre 
a arrecadação e manutenção da conta corrente. Os Conselheiros agradeceram 
e solicitaram a presença do Sr. Fábio regularmente nas reuniões ordinárias pelo 
seu profundo conhecimento sobre o assunto. 

e. Projeto Minha Casa Minha Vida : a Sra. Presidente informou que foi emitida 
pela CETESB a Licença Prévia para a construção dos prédios do Projeto Minha 
Casa Minha Vida, que contará com 1500 unidades habitacionais para renda de 
0 a 3 salários mínimos no bairro Jd. Rafael. 

f. Sítio São João : Na próxima reunião ordinária, o Conselheiro João Carlos da 
SM, Chefe da Seção de Fauna e Flora, apresentará o levantamento ambiental e 
geológico referente ao Sítio São João, objetivando discutir com o GAEMA a 
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regularização fundiária das áreas adensadas e o congelamento das novas 
ocupações. 

g. Parque do Jundu : a Sra. Presidente falou que será criado um Centro de 
Visitação – CEMAPES com 1.800 m², que contará com materiais recicláveis em 
sua estrutura e abrigará um borboletário. Verba do Governo Federal. O projeto 
já está sendo elaborado e será custeado pelo FUNESPA no valor aproximado 
de R$ 45.000,00 

h. O Sr. Zaidan sugeriu a criação de políticas de urbanização e controle nas 
comunidades e fomento à geração de empregos. Sugeriu ainda a realização de 
um grande Seminário, organizado pelo Sistema Costa Norte, para discutir temas 
de desenvolvimento para o município.  

A próxima reunião foi agendada para o dia 17 de dezembro de 2013, por conta das 
festas de fim de ano. 

Nada mais havendo para tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual 
eu, Maria Regina dos Santos Muniz (.....................................), 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, 26 de novembro de 2013. 

 

 Bióloga MA RISA ROTIMAN  
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Agnes Junqueira Crespo  

SMA – suplente 
 José Carlos Gonçalves  

CMB – titular 
   

João Carlos dos Santo s Lopes  
PMB – titular 

 Carlos Figueiredo de Mello  
Fundação 10 de Agosto – titular 

   
Wilson Roberto d a Silva  

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular 
 Teresa Cristina Pinho Favaret to 

ONG Crescer – suplente 
   

Paulo Roberto Maria Velzi  
Centro de Tradições Nordestinas – titular 

 Marcelo Godinho Lourenço  
AEAAB – titular  

   
Carla Emíli a de Lima  

OSCIP Boracéia Viva – suplente  
  

 
 
 
 
 
 


