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ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2015 

Data: 31/03/2015  

Local: Sala de Reuniões da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga  

Início: 09h30 Término: 11h30  

 

A Sra. Presidente 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. 

A Sra. Presidente informou que, conforme publicado no Boletim Oficial do Município – 

BOM n.º 658 de 28 de março de 2015, face ao memorando 025/2015-DCL informando da 

impossibilidade de utilização da sala de reuniões da Casa da Cultura, a próxima reunião do 

CONDEMA acontecerá na sala de reunião do Shopping da Riviera de São Lourenço. Ficou de 

verificar a possibilidade das reuniões ocorrerem em sala do Espaço Cidadão ou na Associação 

dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga. 

Ressaltou que as datas das reuniões não sofrerão alterações e pediu que os  

Conselheiros primem e se esforcem pela pontualidade.  

Informou também, que as Atas das reuniões do CONDEMA, depois de aprovadas pelos 

Srs. Conselheiros, serão disponibilizadas no site da Prefeitura de Bertioga, no link 

www.bertioga.sp.gov.br/atascondema. 

A Sra. Presidente lembrou que esta é a última reunião com a composição atual do 

Conselho. Agradeceu a colaboração de todos os Conselheiros neste biênio que termina e se 

colocou à disposição para atendê-los a qualquer tempo. Lembrou a importância da 

participação da sociedade para o desenvolvimento sustentável do município e pediu que 

continuassem presentes nas reuniões, colaborando com os temas que julguem importantes e 

pertinentes para o município. 

A Sra. Presidente justificou a ausência dos representantes da SABESP e DAEE devido 

à reunião agendada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista na sede da 

Associação dos Engenheiros de Santos, na qual discutirão sobre a crise hídrica no Estado de 

São Paulo e como consequência, as obras a serem realizadas na região e Alto Tiete para 

fornecimento de água para os mananciais que abastecem a grande São Paulo. O Sr. Aldo 

solicitou explicação sobre a escolha entre o impacto ambiental que pode provocar essas obras 

e o interesse de abastecimento de água e foi informado que na reunião que haverá no período 

da tarde em Santos serão dadas maiores informações e a Sra. Presidente convidou a todos os 

presentes que puderem participar dessa reunião em Santos, que o fizessem. O Sr. Guilherme, 

antigo Gestor do Parque das Neblinas explicou sobre as obras que estão ocorrendo nas 

dependências do Parque. O Sr. Ian perguntou se o município está fazendo algum estudo sobre 

o potencial hídrico no mesmo e foi informado que já existe um estudo que foi finalizado e 

entregue recentemente que aborda as nascentes existentes no município. A Sra. Presidente 

colocou o estudo à disposição de todos os presentes que tiverem interesse em consultá-lo. O 

Sr. Guilherme complementou que já estavam previstas as obras que estão ocorrendo desde  

2009 no Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tiete. O Sr. Ubirajara solicitou que reforçasse o 

esclarecimento pela SABESP sobre o assunto e foi informado que já foram enviados ofícios à 

mesma e ao DAEE para informações sobre o tema.   
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PAUTA: 

1. Composição do CONDEMA biênio 2015/2017 – Resultado Final:  

A Sra. Presidente informou que o Sr. Zaidan, representante do Centro de Tradições 

Nordestinas, abriu mão da vaga a que pleiteava e aceitou colocar-se como figura “suplente”, 

no caso de necessidade de substituição de uma das entidades nomeadas. 

Informou que recebeu Ofício 02027.000506/2015-31 do IBAMA declinando da indicação 

para compor o Conselho. 

A Sra. Presidente ressaltou que é necessária a discussão sobre a alteração do Decreto 

598/2004 em relação à composição do Conselho para o biênio posterior em razão, 

principalmente, da ausência contínua de representante titular ou suplente do Órgão Federal 

(IBAMA). Foi sugerido o convite à CODESP para substitui-lo, pois na reunião estava 

presente uma representante da empresa, que se comprometeu em levar o assunto para a 

diretoria da CODESP para aprovação. O Sr. Paulo Braga questionou sobre a lei que trata  

da participação do IBAMA, se poderia ser substituído por outro órgão ou entidade. Foi 

explicado que a participação de outros órgãos federais ficaria inviável pois estes não tem 

sede na região, tornando difícil a participação no Conselho. O Sr. Aldo sugeriu que a 

SABESP fosse empossada como suplente do órgão federal, porém ficou acordada a 

verificação desta possibilidade, pois a SABESP não é um órgão federal e sim uma autarquia 

estadual. O Sr. João Thiago sugeriu que fosse nomeado como suplente da SMA um 

representante da Fundação Florestal e também ficou acordada a verificação legal desta 

possibilidade. 

 

Concluída a exposição da questão, a Comissão apresentará ao Sr. Prefeito, 

consensualmente, a seguinte sugestão como entidades HABILITADAS a compor o 

Conselho: 

 

§ 1º Representantes do Poder Público: 

I. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA: 

a. Geraldo Frederico Rocha Motta, titular;  

b. Felipe Lobo, suplente. 

II.  Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SMA: 

a. João Thiago Wohnrath Mele, titular;  

b. João Nóbrega Júnior, suplente. 

III. Câmara do Município de Bertioga: 

a. José Carlos Gonçalves, titular;  

b. Carlos Eduardo Consolo, titular; 

IV. Prefeitura do Município de Bertioga: 

a. Fernando Almeida Poyatos, titular;  

b. Adriano Gonçalves Baião, titular;  
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§ 2º Representantes de Entidades Civis de Associações de Moradores, 

Associações Beneficentes ou Clubes de Serviço; Entidades Civis voltadas à 

preservação do meio ambiente e Associação de Profissionais Liberais: 

I. Fundação 10 de Agosto:  

a. Carlos Figueiredo Mello, titular; 

b. Luiz Augusto Pereira de Almeida, suplente. 

II.  OSCIP Boracéia Viva: 

a. Ubirajara Gonçalves de Lima, titular; 

b. Carla Emília de Lima, suplente. 

III. Associação do Jardim São Lourenço e Itaguaré:  

a. Wilson Roberto da Silva; 

b. Antonio Carlos Gomes dos Santos, suplente. 

IV. ONG Crescer: 

a. José Aldo Ricciardi Favaretto, titular; 

b. Eliane Barbirato, suplente. 

V. Instituto Irmão Sol: 

a. Paulo Braga de Oliveira, titular; 

b. Teresa Cristina Pinho Favaretto, suplente. 

VI. Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga – 
AEAAB: 

a. Paulo Roberto Maria Velzi, titular ; 

b. Eduardo César Lima Tomé, suplente. 

 

Os nomes indicados serão apresentados ao Senhor Prefeito do Município de Bertioga que 

formalizará por meio de Decreto a nova composição do CONDEMA para o biênio 2015/2017 

que tomará posse na próxima reunião.  

2. Assuntos gerais:  

a) Flutuante de embarque e desembarque do Barco Escola – A Sra. Presidente informou 

que o píer de embarque e desembarque do projeto Barco Escola necessita urgente de 

reforma para garantir a segurança dos usuários e apresentou um orçamento com o valor 

de R$84.000,00 e solicitou aprovação do Conselho para utilização de recurso do 

FUNESPA para efetuar a reforma. O Sr. Aldo informou que em uma reunião do CONTUR 

foi informado da reforma do antigo atracadouro da travessia da DERSA e que não 

poderia ser utilizado para embarque e desembarque do Barco Escola. A Presidente 

informou que esse flutuante será utilizado como atracadouro de embarcações 

particulares e será explorado comercialmente através de taxa de utilização e que devido 

a essa finalidade a preocupação quanto à segurança dos usuários do Barco Escola que 

na sua grande maioria são crianças da rede municipal de ensino. 

b)  O Sr. Wilson questionou sobre a utilização exclusiva do atual píer pelo projeto Barco 

Escola e que tem observado que outras embarcações utilizam o píer. Foi explicado que 

existe uma legislação que normatiza essa questão e que essas embarcações somente 
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poderão utilizar o espaço para embarque e desembarque, não sendo permitida a 

permanência no local. A Sra. Tereza sugeriu que antes da aprovação do orçamento 

fosse feita uma reunião dos Gestores do FUNESPA para avaliar melhor os orçamentos e 

ficou agendado para o dia 10 de março as 10:00 hs nas dependências da SM a reunião 

com os Gestores do FUNESPA.      

c) Visita da Promotoria do GAEMA – foi informado que no último dia 27 houve a visita da 

Promotora do GAEMA em algumas áreas do município e foi abordado o embargo do 

bairro de Guaratuba.  O Sr. Paulo Velzi sugeriu que se mantivesse o estreitamento junto 

ao GAEMA para melhorar o critério de entendimento sobre o município. 

d) Licenciamento Ambiental – Foi informado que a Fundação Florestal ainda não se 

manifestou sobre as áreas de compensação no PERB, passado um ano de tratativas 

sobre o assunto. 

A próxima reunião ficou agendada para 28 de abril 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, 31 de março de 2015. 

 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
João Thiago Wohnrath Mele  

SMA – titular 
 José Carlos Gonçalves 

CMB – titular 
   

João Carlos dos Santos Lopes 

PMB – titular 
 Wilson Roberto da Silva  

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular 
   

Carlos Figueiredo de Mello 

Fundação 10 de Agosto – titular 
 Paulo Roberto Maria Velzi 

Centro de Tradições Nordestinas – titular 
   

Ubirajara Gonçalves de Lima  
OSCIP Boracéia Viva – titular 

 
 

 Marcelo Godinho Lourenço 
AEAAB – titular 

 


