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ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2010 
 

Data: 23/02/2010 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Educação – Paço Municipal 

Início: 09h30 Término: 12h00 

 
O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA e Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado. Os Conselheiros dispensaram a leitura das atas anteriores por já 

terem recebido por email e concordarem com seus termos. 

Pauta: 

1. Assuntos Gerais: 

a. Proc. Adm. 08851/2009 – Assunto “Esgoto Domiciliar, Coleta e Tratamento no Jar-
dim São Lourenço”: o conselheiro Paulo Velzi sugeriu agendar uma reunião da Comis-

são com o Procurador Geral, Dr. Ericson para tratar do assunto. 

b. Viveiro de Mudas: o Sr. Presidente informou que o local para instalação do viveiro de 

mudas foi definido. Será num terreno ao lado da atual Delegacia, próximo ao albergue 

municipal. Disse, ainda, que a empresa vencedora da licitação para realização do projeto 

foi a Monte Azul. Completou que participaria de uma reunião neste mesmo dia com o Se-

cretário de Serviços Urbanos e com o Sr. Prefeito para conversar sobre este assunto. 

c. TAC entre a Prefeitura de Bertioga e o IBAMA sobre o projeto de restauração do 
Jundu: os presentes foram informados pelo Sr. Presidente de que a OSCIP “LOTUS”, 

que conta em seu quadro com um pesquisador de nível 6, foi a escolhida para ajudar na 

implantação do projeto. 

d. Contratação de entidade para estudo de gerenciamento de resíduos sólidos: expli-

cou que a empresa contratada estudará o lixo (tipo, quantidade) produzido no município 

para possibilitar a elaboração da Política de Resíduos Sólidos. 

e. Contratação de empresa para elaborar projeto de arborização urbana para o muni-
cípio: comentou que deve ser feita uma tomada de preços do tipo técnica e preço, pois é 

necessário valorizar a equipe, certificar-se de que esta tenha acervo e técnica para reali-

zar o projeto. 

f. Instalação de Unidade de Conservação no Município pela Fundação Florestal da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente: explicou que o ofício solicitando prazo para 

discutir o assunto foi encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e à Funda-

ção Florestal. Afirmou que o Sr. Prefeito, Arq. e Urb. José Mauro Dedemo Orlandini pro-

tocolou o ofício pessoalmente junto ao governador, que prometeu avaliá-lo com atenção; 

Lembrou que é preciso discutir mais o assunto. Os membros solicitaram que fosse enca-

minhada para seus endereços eletrônicos a cópia do ofício protocolado.  

g. Município Verde-Azul: O Sr. Presidente convidou o conselheiro Nelson Portero e a Eng. 

Florestal Maria, da Secretaria de Meio Ambiente do município para discorrer sobre as 
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metas que foram enviadas pela secretaria de Meio Ambiente de Estado ao município. O 

Sr. Nelson explicou que hoje seria feita apenas uma exposição superficial, concisa, desta 

documentação para conhecimento do Conselho. Discorreu sobre cada diretiva e informou 

quais delas o município contempla e onde precisa melhorar ou ajustar propostas.; SMA 

vai intervir nas pautas para que as diretivas estejam sendo sempre trabalhadas e discuti-

das; A certificação é importante porque já trouxe benefícios para o município. Os mem-

bros discutiram cada diretiva e se propuseram a ajudar no que for preciso. Maria explicou 

que as pautas serão discutidas mais especificamente; Já foram informadas ao SMA quais 

as metas e prazos a serem cumpridas. São mais de vinte projetos e nas próximas reuni-

ões serão discutidos; contempla muitos itens, mas alguns ajustem deverão ser feitos para 

atender ao solicitado, como por exemplo, a brigada de incêndio. Fazer nivelamento da 

equipe e captar recursos para realizar os projetos. Orçamento pequeno diante de tantas 

ações. Esgoto Tratado, este ano será a mais trabalhada este ano para atingir o crono-

grama em 2014. O Sr. Nelson informou que o sistema foi aberto ontem para que sejam 

inseridas as informações e que ainda não há data limite para isso. O assunto é extenso e 

demanda tempo e muito critério nas discussões. Paulo follow-up nas reuniões sobre o 

assunto. O Sr. Presidente agradeceu. O Sr. Presidente informou que se reunirá com o Sr. 

Nelson e Sra. Maria para elaborar o planejamento de como serão feitas as pautas para 

discussão, avaliando a necessidade, inclusive, de realizar reuniões extraordinárias para 

tratar exclusivamente deste assunto. 

h. Jet Ski: o Sr. Bolivar, Diretor de Operações Ambientais, explicou que o problema ocorre 

principalmente no Jd. São Lourenço, onde operam garagens náuticas com alvará da Pre-

feitura, que dão suporte aos Jet Skis, hoje em número aproximado de 800 veículos. Falou 

sobre a instalação irregular de cavaletes na areia da praia, no meio dos banhistas, para 

estacionamento dos Jet Skis, especialmente por conta do aluguel destes veículos e do 

Banana-Boat. Salientou que é imprescindível resolver o problema e que precisa do apoio 

do CONDEMA para que as ações enérgicas que a Prefeitura vem tomando não sofram 

nenhum tipo de intervenção. Os acidentes são iminentes. Propôs a formação de uma 

comissão para tratar do assunto. Disse que entrou em contato com a Marinha e foi infor-

mado que a atividade do Jet Ski é permitida nos rios e nas praias somente depois de 200 

metros da arrebentação. Não existe limite de velocidade para Jet Skis. Ressaltou que as 

marinas e garagens náuticas são significativas para o município, pois geram emprego e 

lazer. Apresentou os processos 10271/09 “Encaminha Auto de infração Marina Riviera” e 

10269/09 “Encaminha Auto de infração Pernambuco Garagem Náutica Ltda – ME” para 

demonstrar que  a Secretaria de Meio Ambiente vêm tomando providências. O conselhei-

ro Paulo Velzi lembrou que esta atividade não é permitida segundo o Plano Diretor do 

Município. Por fim, o Sr. Presidente solicitou que a Comissão fosse formada e os conse-

lheiros Rafael Magalhães e Paulo Velzi, bem como o Diretor Bolivar ofereceram-se para 

integrá-la. Os membros, por unanimidade, aprovaram a formação da Comissão. 

i. Proc. 01819/2009, que trata de “Proposta de Pesquisa sobre Sambaquis”: o Sr. Boli-

var passou a palavra ao Prof. Augusto, Diretor de Assuntos Náuticos do município de 

Bertioga, que explicou o escopo do processo. Informou que se trata de uma proposta do 

Prof. Kenitiro Suguio, da USP e UNG solicitando ajuda de custo para pesquisa sobre 

sambaquis em Bertioga, que seria realizada nas margens do Rio Itapanhaú e na região 

de Guaratuba por alunos do curso de mestrado em Análise Geoambiental, diretamente 
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supervisionados, dentre outros, pelo próprio Prof. Kenitiro e pela Prof.ª Dr.ª Maria Judite 

Garcia. A despesa total estimada para a realização da pesquisa é de aproximadamente 

vinte e oito mil reais. Em função de impedimentos legais expostos no trâmite do processo 

administrativo pelo seu Assessor Jurídico, não é possível que a prefeitura preste apoio fi-

nanceiro a esta louvável proposta. Porém, o Sr. Bolivar e o Sr. Augusto ressaltaram im-

portância deste estudo para o município. A pesquisa tem grande importância histórica e 

turística para o município, pois um estudo geológico e antropológico como este ajudaria a 

traçar mais detalhadamente sua identidade. Além disso, favoreceria diretamente o turis-

mo histórico e educacional. O Sr. Bolivar explicou que o município se dispõe a prestar to-

do auxílio logístico para implantação do estudo e que a universidade deverá buscar o re-

curso financeiro para custear o projeto junto ao setor privado. Os conselheiros concorda-

ram com a sugestão. 

j. O Sr. Quirino manifestou-se quanto à proposta de ampliação da zona de suporte náutico 

sugerindo que abrangesse também a praça pôr-do-sol, onde há uma garagem náutica já 

instalada e as áreas do grupo vivencia e da proporção social também se beneficiariam.  

A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 27 de abril de 2010. Nada mais 

havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Cinthia Pestana 

Gomes (...................), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e achada conforme, foi 

assinada por mim, pelo  Presidente e demais membros presentes.  

 

 Eng.º Ftal. Rogerio Leite dos Santos 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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