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ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2015 

Data: 27/01/2015 

Local: Sala de Reuniões da Casa da Cultura 

Início: 09h40 Término: 11h20 

 
 

A Senhora Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes IBAMA, PMB e 
AEAAB.  

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. Avaliação das atividades desenvolvidas pela Secreta ria de Meio Ambiente em 2014: a 
Senhora Presidente iniciou a apresentação dos trabalhos realizados pela Secretaria no ano 
de 2014, pela Diretoria de Desenvolvimento Ambiental – DDA e pela Diretoria de Operações 
Ambientais – DOA, explicando quais principais as atividades desenvolvidas por cada 
Diretoria, os dados estatísticos e toda a dinâmica instituída pela SM, apresentando o 
levantamento com dados numéricos de todas ocorrências registradas, bem como um 
balancete de contas do FUNESPA, por fim, enalteceu o trabalho desenvolvido por toda a 
equipe da SM e informou que a mesma apresentação foi encaminha para as Promotoras do 
GAEMA. Informou, ainda, que o trabalho será enviado a todos os Conselheiros, por e-mail. 

A conselheira Tereza perguntou se houve a atualização de repasse por parte da Prefeitura 
para a conta do FUNESPA e a senhora Presidente informou que os dados apresentados 
são atualizados, obtidos em janeiro e dezembro de 2014, junto à Caixa Econômica Federal. 

O conselheiro Paulo Velzi elogiou a apresentação e sugeriu que a mesma fosse publicada 
no Boletim Oficial do município. A senhora Presidente informou que foi encaminhada para o 
Setor de Comunicação da Prefeitura o material e provavelmente sejam publicadas matérias 
com os conteúdos separados por assuntos. 

O conselheiro José Carlos sugeriu que se confeccionassem livretos com o material 
apresentado e se distribuísse aos munícipes. 

2. Composição do CONDEMA biênio 2015/2017:  a senhora Presidente convidou o senhor 
Godoi – Diretor da DDA para explanar sobre o pleito. Inicialmente, o senhor Godoi explicou 
toda a dinâmica que tange o procedimento para composição do Conselho e reforçou que a 
nomeação é feita pelo senhor Prefeito, porém respeitando a vontade da nomeação dos 
Conselheiros por meio democrático. Foi entregue aos presentes o modelo de indicação de 
Entidade que deverá ser protocolado junto à Secretaria de Meio Ambiente no período de 26 
de janeiro a 20 de fevereiro de 2015 e todas as informações para apresentação de 
documentação foram publicadas no Boletim Oficial n.º 649, de 24 de janeiro de 2015, 
página 11. O senhor Godoi sugeriu a criação de uma comissão para avaliação dos 
documentos a serem apresentados, o que foi aprovado pelo Conselho, sendo nomeados os 
Sr. Fernando Poyatos representando a SM, e os conselheiros Tereza Cristina e Paulo Velzi 
representando os Conselheiros. 
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O conselheiro Ubirajara sugeriu que fosse enviado convite ao órgão de segurança para a 
participação das reuniões do Conselho. 

A senhora Presidente sugeriu que se possível houvesse a substituição para o próximo 
biênio do órgão IBAMA pela SABESP, porém foi informado que há a necessidade de 
consulta ao Estatuto para verificar essa possibilidade. 

O senhor Godoi sugeriu que se abrisse para a nomeação de suplência para os membros do 
Executivo e do Legislativo Municipais. 

A conselheira Tereza perguntou se há a possibilidade de se formar a titularidade e a 
suplência por entidades diferentes, pois com isso tornaria mais ampla a participação da 
sociedade civil. Foi informado que também se consultará o Estatuto para verificar a 
possibilidade. 

A senhora Presidente solicitou aos presentes que divulguem para a sociedade civil que tiver 
interesse a participar do CONDEMA. Todas as entidades serão bem-vindas para ajudar a 
melhorar as questões ambientais no município.  

3. Assuntos gerais:  

a) A senhora Presidente informou que em atas anteriores foi aprovada a utilização de 
recursos financeiros na ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) oriundos do 
FUNESPA, a serem utilizados para melhorias em instalações e equipamentos da SM. 
Inicialmente, o recurso será utilizado para a reforma na sede da Diretoria de Operações 
Ambientais - DOA e a aquisição de uma caminhonete para auxilio nas fiscalizações 
ambientais. O conselheiro Ubirajara solicitou que fosse estudada a possibilidade de 
uma nova sede para as reuniões do CONDEMA, com melhor infraestrutura. 

b) O conselheiro Ubirajara apresentou registros fotográficos sobre problema de lixo 
próximo a creche municipal e nas lixeiras às margens da Rodovia Rio – Santos, no 
bairro de Boraceia, e ainda uma ligação clandestina na rede de distribuição de água 
potável em baixo da ponte da mesma Rodovia, onde pessoas estão usando de forma 
irregular a água, e solicitou providencias. 

c) O senhor Aldo perguntou a opinião da SM quanto à impermeabilização do solo por meio 
de asfaltamento, ou seja, se isso pode provocar algum problema de alagamento ou 
algum dano ambiental. Foi informado que tanto a utilização do bloquete ou do asfalto 
necessita da mesma preparação do solo e a implantação de sub-base, com isso há a 
impermeabilização de qualquer forma, porém uma infraestrutura eficiente de drenagem 
evita o problema de alagamento. 

d) A senhora Presidente informou que estão abertas as inscrições para estagiários para 
compor a equipe de Educação Ambiental e solicitou aos presentes que ajudem a 
divulgar essa informação e que os critérios estão descritos no Boletim Oficial do 
município n.º 649, de 24/01/2015, pagina 21. 

e) A senhora Presidente informou que ficou ciente por meio da imprensa da região do 
embargo do Bairro de Guaratuba. O Ministério Público – GAEMA/BS embargou 
qualquer nova construção no referido bairro alegando que a área de 2 km em torno do 
PERB é considerada área de amortecimento, bem como, há o entendimento da 
proteção integral da faixa de 300 metros da área da Preamar máxima. No inquérito são 
citados como réus a Prefeitura Municipal de Bertioga e a Companhia Ambiental e SP – 
CETESB. A Prefeitura já iniciou a petição de defesa objetivando derrubar a liminar do 
embargo. A Associação dos Moradores de Guaratuba irá contratar um escritório de 
advocacia especializado para auxiliar nas questões do referido processo. Foi informado 
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ainda que o senhor Prefeito está articulando politicamente para a reversão dos 
embargos sobre as áreas do município. 

A próxima reunião será agendada em 24 de fevereiro 2015. Nada mais havendo para tratar, a 
Senhora 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, 27 de janeiro de 2015. 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN  
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
João Thiago Wohnrath Mele   

SMA - titular 
 José Carlos Gonçalves  

CMB – 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 

  

 


