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ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2014 

Data: 25/11/2014 

Local: Sala de Reuniões da Casa da Cultura 

Início: 09h40 Término: 12h20 

 

A senhora Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes 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. 

  

PAUTA: 

1. O papel e a atuação do GAEMA nas questões ambientai s com a participação da 
Promotora Dra. Flavia do GAEMA : A senhora Presidente agradeceu a presença de todos 
e apresentou a Dra. Flavia Maria Gonçalves, Promotora do GAEMA. A Promotora 
explanou sobre as atribuições do GAEMA, inicialmente agradecendo o convite feito pela 
senhora Presidente do CONDEMA e justificou a ausência das demais Promotoras. Disse 
que o município de Bertioga, devido a sua característica em relação às grandes áreas de 
preservação, provoca uma grande demanda quanto à atuação do Ministério Público e 
explicou sobre a atuação do GAEMA nas questões ambientais e suas jurisprudências e 
distribuição no Estado de acordo com a divisão das Bacias Hidrográficas. Atualmente 
existem onze GAEMAS em todo o Estado de São Paulo. O grupo no qual a Promotora 
está lotada atende as demandas de todas as cidades da Baixada Santista: de Bertioga a 
Peruíbe (09 municípios) e é composto por três Promotoras e uma equipe técnica 
multidisciplinar que apoia os assuntos pertinentes aos inquéritos instaurados. 

A senhora Promotora convidou a todos os presentes a participarem da Reunião do dia 11 
de dezembro de 2014, na sede do GAEMA em Santos, onde serão tratados os assuntos 
prioritários para o ano de 2015. 

A Promotora elencou os inqueridos principais que estão sendo tratados no ano corrente 
como o Plano Municipal de Resíduos Sólidos para atender a Lei nº 12.305 que trata sobre 
o assunto e enfatizou que devido a complexidade do assunto, o papel do GAEMA é cobrar 
o atendimento da Lei da Politica Nacional de Resíduos Sólidos e reforçou a importância do 
cumprimento dos requisitos que independentemente das mudanças de governo, os prazos 
serão cobrados.  

Citou também alguns inquéritos que estão sendo tratados como o Plano de Resíduos da 
Construção Civil, da Logística Reversa e demais resíduos provenientes da geração interna 
ao município, bem como, os processos referentes às áreas de transbordo e fiscalização 
dos aterros sanitários e os termos de compromissos firmados com as cooperativas que 
tratam os resíduos recicláveis. Ainda, ressaltou os inquéritos referentes às ações de 
saneamento, envolvendo coleta e tratamento dos esgotos sanitários e mencionou a 
importância do programa “Onda Limpa” que está sendo desenvolvido pela SABESP. 
Também ressaltou a participação do GAEMA nos licenciamentos de grandes 
empreendimentos, cabendo à Promotoria fiscalizar o acompanhamento das 
compensações ambientais. 
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A senhora Presidente mencionou a parceria entre a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e a Prefeitura quanto ao cadastro das áreas rurais - CAR instalado no município. 
A senhora Promotora citou alguns inquéritos instaurados em relação às invasões 
estabelecidas em áreas de preservação e enalteceu o trabalho efetuado pela fiscalização 
dessas áreas pelos agentes municipais - DOA. Citou também alguns inquéritos que estão 
sendo acompanhados referentes à mobilidade urbana e recursos referentes a 
licenciamentos das perfurações de poços de petróleo do Pré Sal que também estão 
acompanhados. Lembrou dos processos de acompanhamento do fornecimento de água 
tratada para consumo humano, bem como, os sistemas de drenagem e reforçou a 
importância do controle de desperdício de água pelas redes de distribuição e a demanda 
referente a escassez de água na Baixada Santista. A Promotora explicou sobre o valor de 
0,5% do custo total do empreendimento que vem sendo direcionado para projetos na 
região. 

A senhora Presidente agradeceu à senhora Promotora e enalteceu o apoio do GAEMA 
quanto ao bom andamento dos trabalhos da SM nas questões importantes para o 
município. Falou da dificuldade do desenvolvimento do município em tornar toda a 
natureza existente no território de Bertioga um ativo econômico e atrativo turístico para a 
geração de empregos, renda e tributos. A palavra foi aberta aos presentes. 

O conselheiro Paulo Velzi agradeceu a presença da senhora Promotora e enalteceu os 
trabalhos do CONDEMA e citou a importância da parceria do Ministério Publico junto ao 
Conselho. Informou à Promotora da importância do FUNESPA o qual tem como finalidade 
a utilização dos recursos em estruturas e projetos ambientais. Falou que os problemas nas 
questões ambientais estão relacionados ao PERB, no qual a fiscalização é feita pela 
municipalidade e solicitou a colaboração do GAEMA para cobrar o Estado para efetuar as 
fiscalizações e a execução do plano de manejo a ser efetuado pelo Estado. Ainda, se 
solidarizou ao GAEMA quanto ao repasse das compensações do Pré Sal que sejam 
utilizadas na região onde estão sendo desenvolvidas as atividades. 

O Sr. Ian solicitou informação da senhora Promotora de como está sendo tratada a 
questão das indenizações dos proprietários das terras onde foi instituído o PERB. Foi 
informado que essas áreas são passiveis de indenizações aos proprietários, conforme 
determina a lei. 

O Sr. Rubens Zeidan perguntou como pode ser resolvido o conflito das áreas 
remanescentes no município devido às restrições ambientais. A senhora Promotora 
respondeu que o Zoneamento Ecológico Econômico é a ferramenta de planejamento que 
norteia a ocupação ordenada na região e que é valida a legislação mais restritiva, quer 
seja federal, estadual ou municipal.  

O conselheiro Paulo Velzi questionou se há alguma solução para as ocupações indevidas 
em áreas de preservação e reforçou a importância do Estado, por meio da Polícia 
Ambiental no apoio à fiscalização. 

A senhora Promotora salientou que o GAEMA está aberto a ouvir e a estabelecer acordos 
extrajudiciais entre empreendedores e município para acelerar os processos de ação civil 
instaurados. 

O Sr. Rubens Zeidan perguntou como está o processo de embargo da Riviera de São 
Lourenço. A senhora Promotora explicou que a Riviera foi implantada em etapas e quando 
foi feito o licenciamento havia legislações que eram desfavoráveis à supressão da 
vegetação, tendo sido suspensa a licença ambiental até que a ação seja julgada. O Sr. 
Rubens Zeidan colocou a sua preocupação quanto às questões econômicas no município 
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com o embargo, em relação à geração de empregos, bem como, a arrecadação de 
impostos. A Promotora reforçou que mesmo o caso estando judicializado, o acordo 
extrajudicial pode ser feito de várias formas e o GAEMA estará sempre aberto para tratar 
do assunto. O Sr. Carlos Figueiredo colocou que tratativas estão sendo feitas junto ao 
GAEMA para liberação do desembargo da área na Riviera de São Lourenço. 

O Sr. Aldo colocou a sua preocupação quanto às invasões de áreas dentro do município e 
perguntou se há algum recurso legal que obrigue o município a reservar áreas públicas 
para o manejo dos resíduos sólidos. Foi informado pela senhora Presidente que o 
município pretende instalar sete ecopontos, porém há uma grande dificuldade em reservar 
áreas institucionais para esses ecopontos, pois a prioridade é a implantação escolas, 
creches nas áreas disponíveis. A senhora Promotora sugeriu que fosse feito um 
levantamento das áreas institucionais e verificação do zoneamento local para a instalação 
dos ecopontos e caso não houver áreas disponíveis sugeriu a desapropriação pela 
Prefeitura para o atendimento à população no que se refere ao manejo dos resíduos 
gerados pelos pequenos geradores. Nada mais tendo a colocar, a senhora Presidente 
agradeceu muito a presença da Promotora e disse que é muito importante estreitar os 
laços dessa parceria para a proteção ambiental e melhoria da qualidade de vida da 
população de Bertioga.                     

A próxima reunião foi agendada para o dia 16 de dezembro de 2014. 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, 25 de novembro de 2014. 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN  
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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