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ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2015 
 

Data: 27/10/2015  

Local: Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço 

Início: 09h55 Término: 12h10  

 

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo, mais uma vez, a presença todos. Ausentes 
representantes do IBAMA e CMB.  

Em relação à ATA da 175ª reunião a conselheira Teresa solicitou as seguintes retificações, que 
foram aprovadas por unanimidade:  

Item 1. Captação de água no Rio Guaratuba: 

Onde se lê:  

“desde 1954 são captados 1m
3
/s para abastecer a região leste da Grande São Paulo”  

Leia-se:  

“desde 1955 são captados 1m
3
/s para abastecer a região leste da Grande São Paulo” 

 

Onde se lê:  

“conforme a Deliberação CBH-BS n.º 2963/2015.”  

Leia-se:  

“conforme a Deliberação CBH-BS n.º 293/2015, que aprova em caráter emergencial e 
excepcional a transferência adicional de até 0,5 m³/s de água do rio Guaratuba para o Sistema 
Produtor Alto Tietê - SPAT no período de alta pluviosidade.”  

 

Item 3. Assuntos Gerais: 

b) Dia da Ave: 

Onde se lê:  

(...) houve a participação do Grupo Educador do SESC no evento do dia 19 e 20 de Setembro - 
Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios”. 

 

Leia-se:  

(...) houve a participação do Coletivo Educador de Bertioga no evento do dia 19 e 20 de 
Setembro - Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios”. 

 

PAUTA:  

1. PERB – ACP da Fundação Florestal: a Sra. Presidente explicou sobre a dificuldade quanto a 

manutenção da fiscalização nas áreas do PERB e informou que quando da criação do parque, havia 

previsão de verba para custear plano de fiscalização e a elaboração do plano de manejo. Quando da 

instalação do parque já havia três núcleos de moradores locais e na época foram efetuados os 

cadastros das famílias e de todas as casas existentes por parte da SM - DOA e o congelamento das 

ocupações, as quais vêm sendo monitoradas desde então. Informou ainda que na época, há cerca de 

três anos, foram encaminhados ao Ministério Público - GAEMA todos esses dados com fotos 

georreferenciadas. Em função disso, foi gerada a Ação Civil Pública de n.º 0002972-20.2015.8.26.0075 

de 29/09/2015, que sentenciou a Fundação Florestal a cumprir as obrigações estipuladas nos 

inquéritos. A Sra. Presidente apresentou a todos as imagens da sentença que relata os fatos e 

informou que existe uma parceria pró ativa entre a Prefeitura Municipal de Bertioga, o Núcleo Gestor 

do PERB e a Policia Ambiental do Estado de SP quanto à fiscalização nas áreas do parque, porém, 

esse esforço não tem se mostrado suficiente para conter as atuais invasões. O conselheiro Aldo 
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perguntou se já houve a ciência das partes envolvidas e foi informado que não há confirmação da 

citação da FF. A Sra. Presidente reforçou a importância do processo, pois precisam ser definidos os 

procedimentos a serem adotados quanto aos conflitos fundiários nas áreas citadas e as informações 

sobre o andamento do processo serão atualizadas aos Conselheiros do CONDEMA. O conselheiro 

Aldo perguntou se há agentes fiscalizadores por parte da Fundação Florestal na área do PERB e foi 

informado que cabe à Policia Ambiental do Estado de SP esse papel e que não há agentes no quadro 

de funcionários da Fundação Florestal que efetuem essa tarefa especifica, pois não há Guarda Parque 

na FF. Mas quando há operações de fiscalização, há uma colaboração mútua entre a Fundação 

Florestal, a PMB, por meio do DOA e a Policia Ambiental de SP. O conselheiro Paulo Velzi salientou a 

importância da instauração da ACP, pois minimiza o ônus por parte do município quanto à fiscalização 

dessas áreas. O Sr. James, morador do núcleo da Vila da Mata, solicitou a palavra e pediu que fosse 

feita a atualização do cadastro daquela área, pois houve uma redução na ocupação e a Sra. 

Presidente respondeu que irá encaminhar essa solicitação à Fundação Florestal e colocou a SM à 

disposição para auxiliar e irá pessoalmente acompanhar essa tarefa. 

2. Programa de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista: a Sra. Presidente informou que a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA está propondo um convênio para fiscalizar e monitorar 

as áreas de preservação em todos os 16 municípios do litoral paulista. Informou ainda que município 

de Bertioga é inteiramente favorável ao convênio, pois atualmente já desenvolve ações pró ativas e 

deflagra operações e forças tarefas de fiscalização e isso somente irá fortalecer e sistematizar esses 

procedimentos. O convênio prevê a doação de um veículo motorizado e equipamentos de 

monitoramento que irão ser instalados em uma sala ambiental de operações que ficará sediada no 

DOA. O conselheiro João Nóbrega Júnior, representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente foi 

convidado a apresentar os conceitos e informações detalhadas do programa. A apresentação detalhou 

os equipamentos a serem doados pela SMA e os procedimentos do programa. O conselheiro Luiz 

Augusto perguntou se haverá algum recurso financeiro que a PMB poderá utilizar para a adesão do 

programa. Foi informado que ficarão por parte das Prefeituras os custos de manutenção dos 

equipamentos e da sala ambiental de operações. O conselheiro Aldo sugeriu que fosse solicitada uma 

verba de repasse para os municípios que aderirem ao programa. O conselheiro João Nobrega iniciou a 

apresentação sobre o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista, demonstrando o 

objetivo e a finalidade do programa, reforçando que essas ferramentas irão reforçar as atividades já 

desenvolvidas pelos municípios. Pelo cronograma, o convênio será assinado no dia 06/11/15 com os 

municípios que optarem pela adesão e pela previsão, em janeiro de 2016 os equipamentos serão 

entregues, pois segundo informado, já foram comprados. A conselheira Tereza perguntou se os 

equipamentos somente serão entregues após a adesão de todos os municípios e foi respondido que 

não, que independe dessa condição. Os municípios que assinarem o convênio estão aptos a receber 

os equipamentos. O Sr. James perguntou se houve uma consulta pública para a elaboração do projeto 

e foi informado pela Sra. Presidente que não, mas se comprometeu a interagir com a população dos 

núcleos de conflito para a elaboração do diagnóstico atualizado e complementou que já houve 

situações de vistoria nas áreas de parque e que todos os critérios serão levados em consideração para 

se resolver as questões fundiárias no parque e principalmente as questão humanitárias. O Sr. Gilson, 

que também é morador da Vila da Mata, informou que em uma reunião no GAEMA foram cientificados 

que, de acordo com a Lei do SNUC, não haverá condição de permanência das ocupações nas áreas 

do parque, porém poderá haver a possibilidade da formação de mosaicos no plano de manejo que 

possam garantir a permanência no local e complementou solicitando que a comunidade possa 

participar do andamento do processo. A Sra. Presidente colocou que o primeiro plano de ação será o 

contato com os núcleos no interior do PERB e solicitou ao conselheiro Paulo Velzi que, como 

Conselheiro do CONDEMA e membro do Conselho Gestor do PERB, na próxima oportunidade, 

quando da reunião do grupo gestor convidasse para o CONDEMA o gestor do PERB, para apresentar 

as atualizações sobre o parque. O conselheiro Paulo Velzi colocou que acredita no sucesso quanto à 

participação do município no programa, pois pelo que já ocorre no município, só vem a somar. A Sra. 

Presidente completou que as questões fundiárias estão sendo  tratadas diretamente pela equipe do 

gabinete do Prefeito. A Sra. Presidente agradeceu ao conselheiro João Nóbrega pela apresentação e o 

conselheiro Paulo Velzi reforçou com elogios à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, pelos 

trabalhos desenvolvidos.  
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3. Assuntos Gerais: 

a) Programa Município Verde Azul: a Sra. Presidente informou que no dia 09/10/2015, foram 
entregues todos os relatórios referentes as diretivas do programa e agradeceu toda equipe técnica 
da SM pelo empenho e grande dedicação e aos Conselheiros pelo apoio dado à equipe. 

b) Pagamentos por Serviços Ambientais: a conselheira Tereza perguntou como irá ser implantado 
o PSA e foi informada que estão sendo elaborados critérios para a efetivação. Precisa buscar uma 
fonte financiadora para o programa. Mas, devido a atual crise econômica e política, está bem 
dificil conseguir. 

c) Exposição de Bromélias e Orquídeas: a Sra. Presidente convidou todos para participarem e 
visitarem a Exposição de Bromélias e Orquídeas de Bertioga, a se realizar nos próximo final de 
semana no Parque dos Tupiniquins e informou que foi um sucesso o Festival da Mata Atlântica 
sendo reforçado pela conselheira Tereza que teceu elogios ao evento, com ressalva a parte 
gastronômica, pois o custo alto da fruta Cambuci torna inviável a sua utilização em alta escala nos 
restaurantes da cidade. A Sra. Presidente informou que foram doadas centenas de mudas de 
cambuci e juçara e foi feito o cadastro dos produtores locais para serem capacitados. As frutas 
serão produzidas em 5 anos, desde que manejadas adequadamente. Logo, trata-se de um projeto 
de execução de médio prazo. 

d) Balancetes do FUNESPA: a conselheira Tereza lembrou que toda a reunião do Conselho fosse 
feita a apresentação dos balancetes do fundo pelo funcionário da SM. Foi informado que o grupo 
gestor do fundo se reuniu e aprovou o último balancete. Foi sugerido que seja encaminhado junto 
com as atas do Conselho uma cópia do balancete mensal. 

e) Processo de embargo em APP no Morada da Praia: o Sr. Junior, do Jornal Extra, solicitou 
informações a quanto ao andamento do processo de embargo referente a uma invasão por parte 
de um proprietário de um imóvel no bairro Morada da Praia em área de APP. Foi informado pela 
Sra. Presidente que a autuação foi encaminhada, foi assinado um Termo Ajuste de Conduta para 
a remoção e recuperação da área referida e que está sendo acompanhado pela SM.       

 
A próxima reunião será agendada em 24 de novembro 2015, na sala de reunião do Shopping da Riviera. 
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 outubro de 2015. 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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 Paulo Braga de Oliveira 
Instituto Irmão Sol – titular 

   
Paulo Roberto Maria Velzi 

AEAAB – titular 

  

 


