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ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2013 

Data: 28/05/2013 

Local: Sala de informática/SE (Paço Municipal) 

Início: 09:46 hs Término:  13:03hs 

 A Sra. Presidente Marisa Roitman deu início à reunião saudando todos os 
presentes. Ausentes representantes do IBAMA, da Câmara Municipal e da PMB. 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 – Apresentação do Coordenador de Fiscalização Ambient ação – CFA, Sr. João 

Thiago Wohnrath  – Marisa Roitman abre a reunião primeiramente agradecendo a 

presença de todos e em seguida, convida João Thiago a se apresentar. O palestrante 

apresenta suas qualificações profissionais, sendo formado em Direito e Pós Graduado 

em Gestão Ambiental, agradecendo também a presença de todos e que teve uma 

impressão muito satisfatória na última reunião - 146ª ordinária do CONDEMA. João 

Tiago acredita ser importante a relação do Estado com o Município na defesa do meio 

ambiente. Foi explanado sobre a criação da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental - 

CFA pelo Decreto 57.933 de 02 de abril de 2012, com o objetivo de fortalecer o 

sistema ambiental paulista para, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, 

alavancar a fiscalização ambiental no Estado, e tem como principais atribuições, a 

orientação da fiscalização no Estado, o planejamento e a proposição de programas e 

projetos de fiscalização e monitoramento, em conjunto com a Polícia Ambiental. Ainda, 

a aplicação de sanções e processamento das infrações. Comentou sobre a extinção do 

DEPRN, que passou as atribuições à CETESB. Fez um breve relato sobre a lavratura 

de autuação pelo Estado, e que são de competência da CETESB, FUNDAÇÃO 

FLORESTAL e POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL. Falou do SEAQUA – Sistema Estadual 

de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do 

Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais (criado pela Lei Estadual nº 

9.509/1997), a SMA é responsável por executar atividades relacionadas ao 

licenciamento e à fiscalização ambiental , além de promover ações de educação 

ambiental, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais. Falou sobre o 

novo organograma da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e sobre a estrutura da 

fiscalização ambiental no Estado de São Paulo: 
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� 10 centros técnicos regionais de fiscalização, com atendimento ao público, 

vistorias e fiscalizações em parceria com a Polícia Ambiental; 

� Centro de gestão de auto de infração ambiental - AIA, com o processamento dos 

autos de infração, análises de recursos administrativos e julgamentos e eficácia 

na cobrança de multas ambientais; 

� Polícia Ambiental, estruturada em 4 Batalhões, 17 Companhias e 50 Pelotões, 

que contam com 2.300 policiais especializados para as ações ambientais, 

recursos logísticos, frota de 522 viaturas de 4 rodas, 46 motos e 162 

embarcações. 

Falou sobre o policiamento ostensivo e trouxe o resultado das operações de 

fiscalização Ambiental em 2012: 

� 95.000 vistorias ambientais, sendo aplicados 12.000 Autos de Infração 

Ambiental com apreensão de 30.000 animais. 

Falou sobre o convênio do Estado com o Banco do Brasil, com a liberação de R$ 

75.000.000,00 para a contenção de invasão. Fez um breve comentário sobre o Centro 

Técnico Regional de Fiscalização III, destacou sua área de atuação em toda Baixada 

Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Destacou sobre o monitoramento de vegetação 

no Estado, aquisição de imagens pelo INPE, identificação das alterações de 

vegetação, a alimentação no módulo de denúncias – SIGAM e mediante as 

informações obtidas a Polícia Ambiental faz vistoria in loco, aplicando os Auto de 

Infração Ambiental. Ressaltou ainda que as imagens do INPE são totalmente gratuitas 

e que as imagens provem de vários satélites. Falou sobre Bertioga estar inserida no 

programa Município Verde Azul. Falou sobre o monitoramento de incêndios florestais, 

comentou sobre a necessidade do georreferenciamento das infrações ambientais para 

efeitos de monitoramento, fez menção sobre a operação CORTA FOGO, com o 

objetivo de coordenar ações que promovam a diminuição dos focos de incêndio 

florestal e permitam um combate mais eficaz, minimizando os prejuízos ambientais e 

socioeconômicos. Falou sobre o Plano de Contenção Espacial de Ocupações 

Irregulares no Litoral Norte e Bertioga com o objetivo de conter a expansão dos 

núcleos de ocupações irregulares, impedindo que avancem contra os remanescentes 

florestais, especialmente as áreas protegidas e destacou as seguintes metas: 

� Congelar o perímetro das ocupações irregulares; 

� Impedir a supressão de vegetação existente; 

� Não permitir o aumento do número de ocupações irregulares. 
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 No final da apresentação, João Thiago agradeceu a todos pela oportunidade de poder 

apresentar as atribuições de competência da CFA. 

 

2 – Conferência Municipal de Meio Ambiente e progra mação da Semana de Meio 

Ambiente: Marisa Roitman abre o tópico e comunica a todos os presentes que entre 

os dias 03 a 07 de junho de 2013, haverá uma extensa programação em comemoração 

a Semana do Meio Ambiente, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente do 

município: 

� Dia 03 de junho haverá o passeio ecológico no Barco Escola, com saída às 

10h00 no píer Licurgo Mazzoni no canal de Bertioga e convida a todos os 

presentes a participarem do passeio; 

� Dia 04 a 06 de junho das 19h00 às 22h00, Bertioga sediará a 1ª Conferência 

Municipal de Meio Ambiente com o tema Política Nacional de Resíduo Sólidos 

no auditório da FABE, localizado na Rua Manoel da Nóbrega, 966 – Jd. Lido – 

Bertioga/SP. Haverá palestras sobre: 

� Produção e Consumo Sustentável; 

� Redução dos Impactos Ambientais; 

� Geração de emprego, trabalho e renda;  

� Educação Ambiental; 

� Dia 06 de junho, palestra sobre ações ambientais da Secretaria de Meio 

Ambiente. “Tire suas dúvidas com os Fiscais Municipais”; 

� Dia 07 de junho a partir de 10h00, haverá atividades de Aniversário do Viveiro 

de Plantas. Exposição ambiental e gastronomia da Mata Atlântica. Vários 

convidados com stands de exposição e alimentação. 

 

3 – Licenciamento Ambiental –  Marisa Roitman apresentou um Ofício da 

Cetesb, assinada pelo próprio presidente da Agência Fiscalizadora, o qual traz a 

seguinte recomendação: suspender todos os licenciamentos promovidos pelo 

Município em razão de Ação Civil Pública promovida pelo MP/SP e que fora 

transitado em julgado em segunda instância no TJ/SP com parecer favorável na 

suspensão do convênio firmado entre a Municipalidade e a Cetesb. Marisa abriu 

discussão com os conselheiros. Os Conselheiros Paulo Velzi, Luiz Augusto, 

Wilson Roberto e Eduardo César ficaram indignados com a suspensão do 

convênio com a Cetesb, por parte do judiciário. Diante das manifestações de 

repúdio feitas pelos Conselheiros, Marisa informou ter feito contato telefônico 
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com a advogada assistente da presidência da Cetesb, a qual informou que “a 

maneira como Bertioga vem licenciando com anuência da Cetesb está dentro da 

legalidade jurídica”, porém não houve manifestação por escrito/oficial. Esse 

assunto será melhor avaliado. 

 

4 – Assuntos Gerais: Marisa e Paulo Velzi abrem discussão sobre a necessidade de 

monitoramento aéreo, pois há oito anos o município tinha o monitoramento aéreo feito 

por meio de ultra leve, o qual foi interrompido em 2010. Paulo Velzi reafirmou a 

necessidade de se retomar esse monitoramento com a contratação desse serviço 

através de licitação, respeitando todas as diretrizes aeronáuticas. Tal contratação 

facilitaria todo o processo de análise ambiental com as imagens atualizadas mês a mês 

por monitoramento aéreo. Não houve objeção por parte dos conselheiros presentes e o 

assunto será melhor avaliado. Nada mais havendo, Marisa finalizou a reunião em 

razão do avançado da hora. 

 
A próxima reunião foi agendada para o dia 25 de junho de 2013. Nada mais 

havendo para tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Itamar 
Ribeiro (...................), 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, 28 de maio de 2013. 

 

 

 Marisa Roitman  
Presidente do CONDEMA 

 
 
 
 
 

   
Wilson Roberto da Silva  

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular  
 João Thiago W. Mele  

SMA – titular  

   
Luiz Augusto Pereira de Almeida  

Fund. 10 de Agosto – suplente 
 Carla Emília de  Lima  

OSCIP Boracéia Viva - Titular 

   
Paulo Roberto Maria Velzi  

Centro de Tradições Nordestinas – titular 
 Ubirajara Gonçalves de Lima   

OSCIP Boracéia Viva – suplente 

   
Rita de Cássia Espósito Poço  

ONG CRESCER – titular 
 Eduardo Cesar Lima Tomé  

AEAAB – suplente 
 


