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ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2014 

Data: 30/09/2014 

Local: Sala de reuniões da Casa da Cultura 

Início: 09h45 Término: 11h40 

 

A Sra. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes da CMB, 

IBAMA e SMA (justificou ausência). 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. Os Conselheiros 

comunicaram não ter recebido email com a convocação para reunião ordinária. 

 

PAUTA: 

1. Compensações Ambientais fora do município de Bertioga: a Senhora 

Presidente informou que, segundo Ofício enviado pela Fundação Florestal, foi 

questionada a forma que estavam sendo conduzidas as compensações ambientais 

dos processos nas áreas do PERB. Inicialmente, a SM suspendeu o andamentos 

dos processos que propunham este procedimento e agendou uma reunião junto à 

Fundação Florestal para obter maiores informações a respeito do assunto.  A 

senhora Secretária e o senhor Marcos Antônio de Godoi, Diretor de Planejamento 

Ambiental estiveram reunidos junto à Fundação Florestal e receberam a orientação 

que deveria constar a análise e o parecer da Secretária Estadual da Fazenda nos 

referidos processos, porém essa orientação não havia sido comunicada 

anteriormente. A FF ficou de elaborar um procedimento padrão para orientar como 

deve ser encaminhada a documentação para a análise. Ficou acordado nessa 

reunião que as compensações poderão ser feitas em áreas previamente 

autorizadas fora do município, com a devida anuência da CETESB. O Sr. Luiz 

Augusto perguntou se o município possui cadastro das áreas fora do município que 

possam ser utilizadas para as compensações, sendo informado pela Sra. 

Presidente que não há esse cadastro. A compensação é de responsabilidade do 

interessado. O Sr. Ubirajara perguntou de que forma o município é beneficiado 

com esse procedimento. A Sra. Presidente informou que o município não é 

beneficiado diretamente, mas os contribuintes tem mais celeridade no andamento 

dos processos.  

2. Processo 09842/10 e apensos: trata-se de autorização para supressão de 

árvores isoladas em um terreno de 12.000m2 para construção de galpões, sendo 

que área caracteriza-se como já degradada e foram consideradas as arvores 

isoladas. Para cada arvore suprimida compensa-se com a doação de 30 mudas de 

árvores nativas. O Sr. Ubirajara questionou sobre qual atividade será implantada 

nesses galpões. A Sra. Presidente informou que não possui essa informação e que 

no momento o processo está sendo tocado como autorização para a supressão de 

vegetação e que qualquer atividade a ser implantada no local, haverá o 

Licenciamento Ambiental da atividade executado pela CETESB. 
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3. Assuntos gerais: 

a. Projeto Arca do saber: a Sra. Presidente apresentou aos conselheiros a 

participação da SM Educação Ambiental - Projeto “ Arca do Saber” no Dialogo 

Interbacias realizado no município de Águas de São Pedro, onde houve um 

contato de representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento de 

Educação. O representante do FNDE ofertou uma embarcação para uso junto 

aos projetos de educação no município, embarcação essa que era utilizada 

para transporte escolar nas cidades da região Norte do país e se houvesse 

interesse do município haveria essa doação em contra partida a 

municipalidade arcaria com os custos de manutenção e despesas para a 

guarda da embarcação em marina. A proposta está sendo analisada. Outro 

evento que também houve participação da SM foi em um congresso 

internacional realizado pela Fundação Zoológico. A participação nos eventos 

foi custeada pelo FUNESPA.  

b. Festival da Mata Atlântica: realizado nos dias 26 e 27 de setembro com a 

participação de outros municípios onde houve exposição de diversos produtos 

utilizando a fruta Cambuci como a base de preparo. Na ocasião, houve a 

doação de mais de 300 mudas com o devido cadastramento para o 

acompanhamento dos técnicos da SM.  O grupo do Núcleo de Orquidófilos de 

Bertioga – NOB também participou do evento expondo exemplares de 

orquídeas. O Viveiro de Mudas Municipal participou com atividades de 

educação ambiental e exposição de produtos artesanais construídos com 

material reciclado. A Sra. Presidente frisou que o evento foi um sucesso e 

agradeceu toda a equipa da SM pelo empenho na organização do evento e 

ressaltou o apoio da Secretaria de Turismo.  

c. Mão de Obra de apenados no Viveiro de Mudas: a Sra. Presidente 

comentou que está sendo utilizada no Viveiro a mão de obra de apenados que 

foram sentenciados a cumprir pena alternativa e com isso houve um reforço na 

mão de obra para a manutenção do espaço, bem como, a socialização dessas 

pessoas e sugeriu que uma reunião fosse realizada nas dependências do 

Viveiro para que os conselheiros pudessem conhecer o espaço.  

d. FUNESPA: houve a apresentação do artigo 5º da Lei Municipal que trata da 

disposição do fundo do FUNESPA para fins de liberação de recursos. Foi 

comunicado também que haverá uma compensação em depósito na conta do 

FUNESPA no valor de R$160.000,00 que será utilizado para reforma nas 

dependências da Diretoria de Operações Ambientais – DOA. O Sr. Paulo Velzi 

sugeriu que para 2015, a SM tenha uma dotação de valor alto para permitir a 

utilização dos recursos do FUNESPA.  A Sra. Presidente informou que no 

ultimo levantamento feito na conta do FUNESPA consta o valor de R$ 

760.000,00. O Sr. João Carlos Lopes sugeriu da aquisição de um Drone para 

uso como ferramenta na fiscalização de áreas de preservação.  

e. Trabalhos artesanais com escamas de peixe: a Sra. Presidente também 

teceu comentários sobre alguns trabalhos que conheceu no evento em Águas 

de São Pedro. São trabalhos artesanais realizados com escamas de peixe, que 
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seria muito interessante a aplicação do mesmo projeto aqui no município 

devido a facilidade de matéria prima disponível.  

f. Rota do Lixo: a Sra. Presidente solicitou a aprovação para a liberação de R$ 

1.000,00 do FUNESPA para a confecção de 20 banners que trarão 

informações sobre a rota do lixo no município. A solicitação foi APROVADA 

pelos conselheiros.  

g. Convênio PMB e Associação Guaratuba: a Sra. Presidente informou sobre 

um convenio firmado entre a Prefeitura e a Associação dos Amigos de 

Guaratuba para a recuperação e soltura de animais silvestre capturados em 

fiscalizações ou animais acidentados. No Loteamento há uma área 

devidamente licenciada pelo IBAMA, que pode ser utilizada para devido fim. 

h. Diversos: 

 A Sra. Presidente informou também da inserção do grupo da terceira idade 

nas atividades do Viveiro de Plantas Municipal. Foi anunciada a Operação 

Verão 2015 no município. O Sr. Paulo Velzi sugeriu que esse programa 

abrangesse todas as praias.  

 O Sr Ubirajara fez a reclamação referente ao evento de limpeza da praia 

de Boraceia, evento esse organizada pela comunidade local, onde a 

Prefeitura participou com a parceria de coleta do material resultante da 

força tarefa local. O mesmo se queixou de que os sacos de lixos 

disponibilizados não eram compatíveis para aquela atividade e sugeriu 

ainda a abertura de agenda para atender as crianças da ONG. Boraceia 

Viva pelo Barco Escola. A Sra. Presidente sugeriu o envio de um ofício 

para a SM fazendo a solicitação e frisou que o projeto contempla crianças 

com idade acima de 10 anos por questões de segurança.  

 O Sr. Junior do Jornal Extra questionou sobre o processo que tratava da 

situação de um empreendimento imobiliário, discutido em reunião realizada 

em julho. O mesmo foi informado que o assunto foi discutido na reunião do 

mês de agosto e o conselho deliberou sobre a continuidade e manutenção 

do processo em andamento. O Sr. Paulo Velzi o informou que toda e 

qualquer denuncia deve ser feita com antecedência para ser discutida no 

CONDEMA e a Sra. Presidente colocou à disposição do Sr. Junior do 

Jornal Extra a Ata da ultima reunião.  

 A Sra. Tereza solicitou aos representantes do FUNESPA a se apropriarem 

dos dados atualizados dos valores disponíveis no fundo sobre as 

movimentações efetuadas e solicitou que se criassem mecanismos para a 

implantação de Estudos Impacto de Vizinha nos empreendimentos 

implantados no município. O Sr. Paulo Velzi informou que para isso há a 

necessidade de criação de Decreto para regulamentação do assunto. O Sr. 

Carlos Figueiredo informou que apresentará exemplos já implantados em 

outras cidades e a Sra. Presidente solicitou a colaboração dos 

conselheiros para realização de estudos sobre o assunto.         
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A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de Outubro de 2014, quarta feira, devido 

ao feriado no dia 28. Nada mais havendo para tratar, o Sr. 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, 

pelo Presidente e demais membros presentes. É parte integrante desta ata a Lista de 

Presença.  

Bertioga, 30 de setembro  de 2014. 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
João Carlos dos Santos Lopes 

PMB – titular 

 Wilson Roberto da Silva 
SASL – titular 

   
Carlos Figueiredo de Mello 

Fundação 10 de Agosto – titular 

 Paulo Roberto Maria Velzi 
Centro de Tradições Nordestinas – titular 

   
Tereza Cristina Pinho Favaretto 

ONG Crescer – suplente 

 Ubirajara Gonçalves de Lima 
OSCIP Boracéia Viva – titular 

   
Marcelo Godinho Lourenço 

AEAAB – titular 

  

 


