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ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A – 2013 

Data: 29/01/2013 

Local: Sala de reuniões da Secretaria de Educação (Paço Municipal) 

Início: 09:30 hs Término: 11:40 hs 

 A reunião foi presidida pelo Vice presidente André Rogerio de Santana, posto 
que o Secretário Interino de Meio Ambiente, Sr. José Marcelo Ferreira Marques 
informou aos membros de um compromisso agendado. Ausentes representantes do 
SMA, e IPECAB. Foi dispensada a leitura da ata pelo fato da mesma ter sido 
encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação. 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais.  

a) Município Verde Azul:  O conselheiro Nelson Portero informou que pelo 4º 
ano consecutivo recebemos a certificação do selo Verde Azul. Falou que 
estamos longe do ideal, mas as nossas estratégias têm que ser 
constantemente avaliadas. Esclareceu que o município ainda não é perfeito 
nas questões ambientais, e que sabemos que muitos problemas ainda 
precisam ser sanados, mas essa certificação nos mostra que estamos cada 
vez mais no caminho certo da gestão ambiental. Falou que essa conquista é 
da Cidade e de todos os que se envolveram. Esclareceu algumas duvidas de  
estudantes do SENAC que estavam presentes. Ficou decidido entre os 
conselheiros que na próxima reunião seria colocado em pauta Resíduos 
Sólidos em geral.   

b) Barco Escola:  a bióloga Mylene Lyra, Chefe do Setor de Fauna e Flora 
informa que foi inaugurado o Barco Escola durante o curso de férias da 
Secretaria de Meio Ambiente. Explica que o Barco será uma forma diferente 
de ensinar e de aprender. Agradece o apoio e colaboração do CONDEMA. 

c) Atuação da Fiscalização Ambiental : o conselheiro Bolívar apresentou 
estatística das ocorrências atendidas pela Diretoria de Operações 
Ambientais em 2012. Esclareceu duvidas dos convidados em relação aos Jet 
Skys e houve uma intensa discussão referente ao sistema de proteção dos 
rios, que ainda não tem uma legislação. Informou ainda quanto ao resgate 
dos caranguejos na praia de Itaguaré, que foram aproximadamente 22 mil 
caranguejos resgatados e que mais ou menos 60% morreram. Falou que 
receberam ajuda de voluntários de SP, da Sociedade Amigos da Riviera de 
São Lourenço, Fazenda Acaraú e moradores da região.  Os conselheiros 
decidiram formar um grupo de Estudo de Fiscalização Náutica  para discutir 
a questão das embarcações e formalizar uma proposta para a Marinha. O 
grupo será formado pelos conselheiros: Nelson, Paulo Velzi, Bolívar e Wilson 
Roberto. 
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d) Força Tarefa : o conselheiro Ubirajara solicita que seja feita uma força tarefa 
em  Boracéia. Bolívar esclarece que ainda não estiveram no local, devido às 
chuvas, o que complica muito a entrada no local. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de fevereiro de 2013. Nada mais 
havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adriana 
Pestana Branco (...................), 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, 29 de janeiro de 2013. 

 

 André Rogério de Santana  
CMB – titular  
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Ingrid Maria Furlan Oberg  

IBAMA – titular 
 Bolivar Barbanti Júnior  

PMB – titular 
 

   
Nelson Antonio Portero Júnior  

PMB – titular 
 Wilson Roberto da Silva  

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular 

   
Carlos Figueiredo de Mello  

Fund. 10 de Agosto – titular 
 Luiz Augusto Pereira de Almeida  

Fund. 10 de Agosto – suplente 

  
 

 

Paulo Roberto Maria Velzi  
Centro de Tradições Nordestinas – titular 

 Carla Emília de  Lima  
OSCIP Boracéia Viva – titular 

  
 

 

Ubirajara Gonçalves de Lima     
OSCIP Boracéia Viva – suplente 

 Marcelo Godinho Lourenço  
AEAAB – titular  

 
 
 


