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MEIO AMBIENTE EM NÚMEROS - 2014 

 

Balanço das principais ações da Secretaria de Meio Ambiente 
desenvolvidas em 2014 

 

DOA – Diretoria de Operações Ambientais:  

Total geral das ações desenvolvidas pela DOA – 1.87 9 

- 46 demolições de submoradias irregulares (barracos e alvenaria) construídas 
em áreas ambientalmente protegidas ou desmatadas irregularmente; 

- 36 “Forças Tarefas” - atividades conjuntas com a Polícia Ambiental do Estado 
de SP, reprimindo flagrantes de invasão de áreas protegidas do Parque 
Estadual Restinga de Bertioga e Parque Estadual da Serra do Mar; 

- 455 autuações de irregularidades com veículos: 

. 153 autuações de som alto (acima dos limites permitidos por lei); 

. 302 autuações de estacionamento na faixa de areia em local e horário 
proibidos por lei; 

- 149 animais silvestres resgatados: 

. 38 animais encaminhados para tratamento em locais especializados em fauna 
silvestre; 

. 84 animais capturados e reintroduzidos no habitat Mata Atlântica; 

. 27 animais resgatados que foram a óbito; 

- 262 embarcações de esporte, recreio e pesca fiscalizadas; 

- 26 operações conjuntas com a Guarda Municipal para coibir poluição sonora 
noturna; 

- 102 apreensões de pipas com cerol nas praias; 

- Convênio com a Associação Amigos de Guaratuba para a gestão de área de 
soltura de animais silvestres. 
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DOA - ESTATÍSTICA  DAS  AÇÕES DE  2014  
 

          
OCORRÊNCIAS 

 
SOLUCIONADAS 

 
PENDENTES 

Captura de Abelhas e Vespas  35  
Resgate de Animais  149  
Invasões - retiradas de cercas e arames 07  
Orientações sobre animais na praia  98  
Vistoria nas Marinas  e Garagens Náuticas  02  
Apoio aos  Eventos  realizados em Bertioga  17  
Retirada  de veículos da areia da praia  70  
Retirada  de churrasqueiras da praia  180  
Retirada  de barracas de acampamento  118  
Queimadas  na vegetação  14  
Retirada  de pipas com cerol da praia  102  
Blitz par a conter venda ilegal de peixes  103  
Autuações de veículos  455  
Desmatamento irregular  (processo)  04 04 
Demolições de subconstruções  46  
Apreensão de materiais de captura ilegal  18  
Intimação e Autuação de lançamento de 
esgoto clandestino 

12  

Intimação de obra  ilegal na faix a de areia  01  
Vistorias e fiscalização d e processos  
sobre Áreas Verdes e outros 

04  

Apoio à Guarda Civil  – retirada de  pessoas 
sobre o gramado e calçadão das prais 

01  

Colocação de Boias para Demarcação de 
navegação no Rio Guaratuba 

01  

Relatório s técnico s de Vistoria – invasão 
de   áreas verdes com autuações  

02  

Operação Conjunta no PERB com  Guarda 
Civil e Polícia Ambiental de SP  

36  

Apoio à s Eleições 2014  02  
Blitz de som alto nos comércios e 
residências 

07  

Intimação de  Marina s para regularizaç ão 01  
Fiscalização de embarcações na faixa de 
areia das praias 

262  

Apreensão de pássaros silvestres  06  
Intimação pouso indevido de parapente  02  
Vistoria s na Área do PERB  10  
Operação C onjunta com a Guarda 
Municipal de poluição sonora   

26  

Patrulhas  específica s no Sítio São João  44  
Vistoria de Processos diversos  07  
Intimações e Autuações diversas  09  
Autuação Banana Boat  01  
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Recolha de Lixo Eletrônico  04  
Operação Salva Caranguejo  01  
Apreensão de caranguejo  UÇA- DEFESO 01  
Apoio à Arca do Saber  02  
Apreensão de Rede de Pesca  irregular  06  
Fechamento de comércio irregular  02  
Apoio aos Fiscais da SM 03  
CURSO - Reciclagem real izada com 
Marinha do Brasil p/ fiscalização de 
embarcações 

01  

Apoio à  Zoonoses  04  
Operação enterra Baleia  02  
Operação limpeza de Praia em Boracéia   01  
 
TOTAL DE AÇÕES 

 
1.879 

 
4 

 
 

Número de Processos da Secretaria de Meio Ambiente - SM 

Processos recebidos na SM em 2014 – 4.065 

Processos atendidos pela SM em 2014 – 4.399 (resto do ano anterior) 

Processos ainda em tramitação de 2014 - 0 

 

DDA – Diretoria de Desenvolvimento Ambiental:  

Processos recebidos na DDA em 2014 – 639 

Processos atendidos pela DDA em 2014 – 660 (resto do ano anterior) 

Processos ainda em tramitação de 2014 – 0 

 

Principais ações desenvolvidas pela DDA: 

- Estruturação do procedimento junto à CETESB – Agência de Cubatão para as 
anuências do Licenciamento Ambiental Municipal. 

- Estruturação do procedimento junto à Fundação Florestal – FF para as 
compensações ambientais em áreas do Parque Estadual da Restinga de 
Bertioga – PERB. 
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- Acompanhamento de Processos do Ministério Público – 60 processos em 
andamento. 

- Acompanhamento das obras de implantação do Centro de Beneficiamento de 
Resíduos Recicláveis – Usina de Recicláveis, na área do Transbordo do Lixo. 

- Elaboração de capítulos do Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos. Realização de 3 Consultas Públicas junto à comunidade para a 
apresentação do Diagnóstico. Elaboração e conclusão do capítulo referente 
aos Resíduos de Construção Civil – RCC e apresentação para o CONDEMA e 
para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Bertioga.  

- Atendimento às indicações encaminhadas pela Câmara Municipal de 
Bertioga. 

 

Atividades desenvolvidas pela Seção de Licenciament o 
Ambiental – SELA 

Processos recebidos na SELA em 2014 – 4.803 

Processos atendidos pela SELA em 2014 – 4.727  

Processos ainda em tramitação de 2014 – 76 

 

- Termos de Compromisso Ambiental - TCAs emitidos – 442 

- Autorizações para supressão de vegetação emitidas – 243, sendo: 

. Retirada de Árvores Isoladas – 77autorizações, sendo 16 no interior de lotes, 
53 nos passeios públicos e 8 em canais de drenagem, vias públicas e etc. 

. Supressão de vegetação por aprovação ou regularização de projetos – 146 
autorizações, sendo 31 de árvores isoladas, 19 de aglomerado isolado de 
árvores nativas e 96 de fragmento florestal. Além de 20 casos excepcionais. 

.  Área de supressão autorizada (m²) – 53.246,76 m² 

. Área de averbação exigida (m²) – 88.365,93 m² (preservação e/ou 
compensação ambiental) 
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 Autorizado (m²) para 

supressão 

 Averbado  (m²) como 
compensação ou 

preservação ambiental  
Aglomerado isolado de 

árvores nativas 9.219,06 14.771,83 

Fragmentos florestais 44.027,70 50.801,88 

Árvores isoladas - 6.044,20 

TCAs regularização - 16.748,02 

 
53.246,76 88.365,93 

 

OBS.: O Licenciamento Ambiental para ocupação do so lo ou 
regularização da ocupação já existente resultou em 35.119,17 m² ou 
60,25% a mais de áreas preservadas em relação às ár eas suprimidas. 

. Supressão de árvores isoladas por risco ou conveniência – 1.134 unidades, 
sendo 387 nativas e 747 exóticas 

. Replantio de árvores nativas exigido – 787 unidades 

. Doação de mudas de árvores nativas para o viveiro – 7.777 

OBS.: Foram replantadas mais do que o dobro de árvo res nativas 
suprimidas, além das árvores doadas para o Viveiro de Plantas. 

 RESUMO NUMÉRICO PRINCIPAL - 2014  

 
TCAs emitidos - Total                442  

 
Autorizações emitidas - Total                243  

 
Supressão autorizada (m²)      53.246,76  

 
Averbação exigida (m²)      88.365,93  

 Saldo de áreas preservadas (m²)      35.119,17 

 
Supressão de Árvores Isoladas (un)             1.134  

 
Replantio de Árvores Nativas exigido (un)                787  

 
Doação Árvores Nativas para Viveiro (un)             7.777  
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Atividades desenvolvidas pela Fiscalização Ambienta l - SFIA 

- Fiscalização das redes de esgotamento sanitário, vazamentos de PVs e 
correlatos; 

- Acompanhamento do monitoramento das Estações de Tratamento de Água - 
ETAs e Estações de Tratamento de Esgotos - ETEs da SABESP, Riviera de 
São Lourenço e SESC; 

- Fiscalização dos ambulantes das praias e orientação sobre a destinação 
correta do óleo usado e demais resíduos; 

- Fiscalização de poluição sonora; 

- Fiscalização de ocupações irregulares em áreas verdes; 

- Análise de processos de publicidade – 249 lançamentos de taxas; 

- Atendimento às denúncias da população; 

Tipologia da infração  Intimação/A utuação  
 

Degradação de Áreas Verdes Públicas 68 
Desmatamento sem Licença/Autorização 
Ambiental 

36 

Não cumprimento de TCA (DOF, Área 
Permeável e outros) 

71 

Despejo de esgoto em via pública e 
vazamento de água 

60 

Despejo de lixo em logradouros públicos 9 
Publicidade (inadequação à legislação) 3 
Poluição Sonora  7 

TOTAL 254 
 

Processos em  Andamento /Acompanhamento  
 

Degradação de Áreas Verdes Públicas 44 
Acompanhamento de Termo de 
Compromisso Ambiental (TCA) 

113 

Substituição/Retirada/Risco de Queda de 
Árvores 

44 

Marinas e Garagens Náuticas 2 
Lava Rápidos 10 
Esgoto (ligação em rede pública 
coletora/reparos) particular 

23 

Esgoto SABESP 24 
Som (Acompanhamento de adequação 
acústica) 

22 

TOTAL 282 
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DENÚNCIAS ATENDIDAS E SOLUCIONADAS EM 2014  
Desmatamento Ilegal 5 
Queima de Resíduos 6 
Despejo ilegal de Lixo 8 
Poluição Sonora 11 
Despejo de Esgoto Clandestino 25 
Outros 6 
TOTAL 61 

 
AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS  81 
 

Atividades Desenvolvidas pela Seção de Planejamento  
Ambiental – SEPA 

- Programa Município Verde Azul  – 6ª. vez contemplado com o prêmio 
Município Verde Azul de excelência em Gestão Ambiental e com o prêmio 
Franco Montoro de melhor Gestão Ambiental da Baixada Santista: 

. Interlocução e coordenação das ações do Programa Município Verde Azul. 

. Desenvolvimento e implantação dos programas e projetos de gestão 
ambiental no município (10 diretivas), em parceria com as demais secretarias, 
escolas e empreendimentos; Elaboração de 150 relatórios para alimentar o 
Programa Município Verde Azul. 

- Gestão da Coleta Seletiva e Beneficiamento dos Re síduos Recicláveis: 

. Estruturação, acompanhamento e gerenciamento de toda a operação da 
Coleta Seletiva: estrutura logística e desenvolvimento das rotas dos 
caminhões, manutenção e reposição dos 46 LEVs atualmente instalados, 
comunicação com a comunidade e mídia, quantificação dos materiais 
recolhidos, atendimento à população, mobilização comunitária nas escolas, 
feiras livres, porta a porta e etc. 

. Desenvolvimento e ampliação da coleta seletiva porta a porta. Atualmente são 
atendidos 6.457.057,95 m² de área do município pela coleta porta-a-porta, nos 
bairros Centro, Maitinga, Vila Agaó, Indaiá, além dos loteamentos sob 
agendamento como Hanga Roa, Morada da Praia e Costa do Sol.  

. Acompanhamento e orientação técnica à Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Bertioga - COOPERSUBERT. Hoje conta com 5 
cooperados. Planilha de controle mensal detalhado da comercialização dos 
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materiais recicláveis: papel, plástico, metal, vidro, eletro/eletrônicos, óleo 
comestível. 

Total anual arrecadado: 116.733 kg vendidos a R$ 40.830,80, gerando cerca 
de R$ 700,00 por cooperado/mês. OBS.: Nos meses de junho a setembro a 
Cooperativa foi transferida para a sede atual, sendo que nesses meses não 
houve comercialização de materiais. 

- Diagnóstico sobre as áreas ciliares do município de Bertioga; 

. Recebimento e avaliação dos estudos elaborados e entregues sobre a 
situação atual das áreas ciliares ou margens dos rios de Bertioga, áreas 
ocupadas, nascentes e mananciais e etc. 

- Gestão do Viveiro de Plantas e de suas atividades /projetos: 

Viveiro de Plantas “Seo Leo” 

- Abriga a sede do Núcleo de Educação Ambiental – NEA com suas atividades. 

- Gerenciamento das estruturas do viveiro com cerca de 10 mil mudas de 
espécies nativas da Mata Atlântica. 

- Ampliação do atendimento - número de prestadores de pena alternativa 
passou de 2 para 9 apenados. 

- Início da produção em caráter experimental de mudas de Jundú no viveiro e 
acompanhamento do manejo silvicultural (limpeza biológica com a retirada de 
mais de 300 indivíduos de chapéu de sol) realizado na área do “Parque do 
Jundú”, em parceria com a SU. 

- Mutirão de plantio de arborização urbana junto à comunidade de Vicente de 
Carvalho em 200m de vias nas duas faces do passeio público. 

- Doação de 2.390 árvores por meio do Projeto Adote uma Árvore, cuja 
estratégia de ação ocorre por meio da adoção responsável de indivíduos 
arbóreos doados mediantes a análise do local a ser plantado e assinatura do 
Termo de Compromisso com orientações sobre espaçamentos e formas de 
plantio. 

 - Projeto Esverdeando Caminhos com arborização de 1 creche, 1 escola e 1 
unidade de saúde. 

- Plantio de 120 mudas arbóreas em canteiros centrais de vias públicas. 
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- Doação de 350 mudas para recuperação de áreas degradadas públicas e 
privadas. 

- Programa Quintais da Mata Atlântica, com 4 linhas de ações: Frutos Nativos, 
Doces Matas (abelhas nativas), Botica Nativa (ervas medicinas) e Orquídeas e 
Bromélias. A proposta é o enriquecimento dos quintais das casas e áreas livres 
de Bertioga com espécies do Bioma Mata Atlântica, com os objetivos de 
valorizar e promover a geração de renda a partir do manejo desses recursos 
biológicos nativos. 

. Frutos Nativos:  Fomento à agricultura sustentável por meio da doação de 
indivíduos de espécies nativas a um público direcionado e cadastrado no 
programa que prevê capacitações sistemáticas, encontros para 
acompanhamento dos envolvidos, visitas a campo e formação de uma rede de 
produtores; Cadastramento e capacitação de mais de 50 interessados em 
produzir Cambuci; Fornecimento de 310 mudas de Cambuci; Realização do 1º 
Festival da Mata Atlântica que explorou as potencialidades de uso 
gastronômico do fruto do Cambuci com vistas à geração de renda para a 
comunidade local; Incentivo aos comerciantes locais para inclusão do Cambuci 
em seus cardápios e desenvolvimento da culinária específica com o fruto.  

. Botica Natural:  Popularização das plantas e ervas medicinais como recurso 
cultural, geração de renda e melhoria da qualidade de vida; Capacitação de 
funcionário de carreira para coordenação e monitoria sobre plantas medicinais 
e atividades afins no viveiro; Melhorias na Mandala de plantas medicinais (lay 
out de exposição das plantas); Realização do Curso “Tudo sobre Ervas” 
(parceira com o SESC), que foi ministrado no viveiro, no período noturno, e 
contou com cerca de 20 participantes em 4 oficinas realizadas. 

. Orquídeas e Bromélias: Resgate de orquídeas e bromélias das podas das 
árvores no Parque dos Tupiniquins e encaminhamento para cuidados do 
Núcleo de Orquidófilos de Bertioga - NOB; Apoio ao NOB para a realização da 
exposição de orquídeas, a qual foi um sucesso; 

 

Atividades desenvolvidas pela Seção de Fauna e Flor a - SEFF 

- Avaliação Ambiental de projetos municipais: Laudos, Pareceres, Orientações 
Técnicas sobre arborização urbana, podas, supressão de vegetação, 
substituição de árvores, áreas verdes públicas, paisagismo: 71 processos 
atendidos e 28 avaliações concluídas; 
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- Projetos de Esgoto encaminhados para análise pela Comissão de Esgoto: 21 
projetos analisados; 

- Denúncias de esgoto clandestino analisadas: 04; 

- Participação das reuniões da Comissão de Regularização Fundiária: Vila 
Agaó 2, Jardim Veleiros, Sítio São João, Jardim Albatroz: 4 loteamentos em 
andamento; 

- Orientação técnica para interessados em geral: 25 casos (estimados); 

- Comissão para a elaboração do Roteiro de Estudos de Impactos de 
Vizinhança – EIV – minuta elaborada, concluída e entregue em 
novembro/2014; 

- Supervisão e acompanhamento técnico das podas e manutenção das árvores 
de parques e vias urbanas, bem como, projetos de arborização urbana; 

- Desenvolvimento e manutenção de Banco de Dados (imagens, registros 
descritos, publicações científicas) sobre Fauna e Flora nativas. 

- Apoio técnico às atividades desenvolvidas no Viveiro de Plantas. 

 

Atividades Desenvolvidas pela Seção de Educação Amb iental – 
SEAM 

Barco Escola “Arca do Saber”  

 
Público  

 
Número de pessoas  

Regional, Nacional e Internacional 959 

Público local – grupos de Bertioga 1202 

Escolas Municipais de Bertioga 1171 

Escolas Estaduais de Bertioga 468 

Escolas Particulares de Bertioga 259 

Capacitação de Diretores e Professores de Bertioga 68 

SESC/SENAC 279 

TOTAL DOS ATENDIMENTOS 4.406 
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Capacitação de Dirigentes e Professores da Rede Mun icipal de Ensino 
sobre Educação Ambiental 

 
 

Costão Rochoso – parceria com o Eco Caiaque  

- Alunos da Rede Municipal de Ensino – 4ºano: 816 participantes atendidos 

Nome do Curso Público alvo Data Número de 
participantes 

Cuidados com a 
preservação da minha 

escola 
Professores do 1º Ano 12 de 

Fevereiro 30 

Barco Escola: No 
Manguezal tem água, tem 

lama, tem vida e tem 
trama... 

Professores do 5º Ano 27 de 
Fevereiro 19 

O Ambiente escolar – 
Preservando o Patrimônio Professores do 2º Ano 

14 de 
Março 

 
16 

Contra o desperdício de 
papel Professores do 3º Ano 04 de Abril 

 23 

Crescimento das cidades e 
consequências para o meio 

ambiente 
Professores do 4º Ano 24 de Abril 

 18 

Cuidando da rua e 
preservando o ambiente em 

que vivo 
Professores do 1º Ano 24 de Julho 

 30 

Desenvolvimento 
sustentável da Pesca Professores do 3º Ano 

08 de 
Agosto 

 
12 

Barco Escola: No 
Manguezal tem água, tem 

lama, tem vida e tem 
trama... 

Professores do 1º Ano 27 de 
Agosto  29 

Barco Escola: No 
Manguezal tem água, tem 

lama, tem vida e tem 
trama... 

Professores do 2º Ano 27 de 
Agosto  19 

Barco Escola: No 
Manguezal tem água, tem 

lama, tem vida e tem 
trama... 

Professores do 3º Ano 27 de 
Agosto  23 

As riquezas do litoral 
brasileiro - manguezais de 

Bertioga 
Professores do 4º Ano 01 de 

Setembro 07 

Total   226 
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Viveiro de Plantas – Núcleo de Educação Ambiental -  NEA 

- Alunos da Rede Municipal de Ensino – Infantil: 824 participantes atendidos 

Cursos de Férias: 110 crianças atendidas 

- Janeiro/2014  - O curso aconteceu no Forte São João, entre os dias 13/01 a 
17/01 com o tema “No Bioma da Mata Atlântica tem Ecossistemas Costeiros”, 
atendendo um público de 60 crianças de 7 a 12 anos.  

- Julho/2014  - O curso aconteceu no Forte São João, entre os dias 07/07 à 
11/07 com o tema “Aves Raras da Mata Atlântica”, atendendo um público de 50 
crianças de 7 a 12 anos. 

Calendário de Datas Comemorativas associadas aos Te mas Ambientais 
do Município de Bertioga com a celebração das segui ntes datas:  

• 22/03 - Dia Mundial da Água 
• 31/05 a 05/06 - Semana do Meio Ambiente 
• 17/07 - Dia de Proteção às Florestas 
• 21/09 - Dia da Árvore 
• 04/10 - Dia de Proteção à Fauna  
• 12/10 - Dia de Proteção ao Mar 
• 24/11 - Dia do Rio  

 
 

Neste sentido, em 2014, para comemoração das datas ecológicas foram 
desenvolvidas as seguintes atividades: 

• 13/01 a 17/01 – Curso de Férias – No Manguezal tem água, tem lama, tem 
vida e tem trama.  

• 02/06 a 06/06 – Semana do Meio Ambiente – Festa no Viveiro de Plantas e 
Palestras na Casa da Cultura. 

• 07/07 a 11/07 – Curso de Férias –  As Raras da Mata Atlântica.  
• 23/08 – Tarde no Viveiro – Feira de trocas, exposição de artesanato reciclado 

e oficinas práticas.  
• 01/09 a 05/09 – Semana da Pátria – Stand da Educação Ambiental com 

atividades educativas e recreativas. Biodiversidade da região. 
• 20/09 – Limpeza da Praia – Praia de Boraceia  
• 21/09 – Plantio do Jundú – Escola Estadual Praia de Boraceia 
• 26 e 27/09 – Festival da Mata Atlântica - Cambuci 
• 07/11 – Limpeza da Praia - Praia do Indaiá 
• 24/11 – Dia do Rio – Limpeza do Manguezal – Rio Itapanhaú 

 
 - Foi realizada pela primeira vez a Festa de São José de Anchieta – 19/04/14 
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- Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias – “Clean Up Day” com ações em parceria 

entre Ubatuba e Bertioga – 20/09/14 

 

Equipamentos recebidos em doação de entidades/órgão s externos: 

- 1 Veículo – Saveiro 1995 – IBAMA; 

- Equipamentos eletrônicos - Instituto Grupo Pão de Açúcar: 

. 2 Câmeras Fotográficas - digital powershot sx50 hs pr bivolt CANON 

. 1 TV – LCD Led 55 Full HD  55ln5400 preto LG  

. 1 Home Theater - 3650 01 HT 04 Preto Bivolt Mondial  

. 1 Som Micro System – CD MP3 Player MS04 PR Biv Mondial  

. 2 Impressoras – OfficeJet Pro 8100 dwn eprint HP  

. 2 Computadores – Notebook Samsung Ativb2 27 GE4E kd6 dc 4 500 led 14  

 

Participação em Eventos Externos: 

- Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, 01 a 
04/09/14 – Águas de São Pedro; 

- III Encontro Internacional de Educação Aplicada à Conservação e 
Sustentabilidade, 26 a 28/09/14 – Zoológico de São Paulo; 

 

CONDEMA – Conselho Comunitário de Defesa do Meio Am biente 

- Realização de 12 reuniões, sendo 1 por mês, ao longo de 2014, para 
discussão de assuntos relativos às questões ambientais e apresentação dos 
principais projetos para o município. Eventualmente, exposição e palestras de 
convidados. 

Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento – FUNESPA 
 
- Conta Corrente e Conta Investimento que recebem todas as taxas e multas 
recolhidas pela SM. 
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. 01/01/14  Conta Investimento: R$ 64.513,19  
                           Conta Corrente: R$ 876,30 
- Saldo total: R$ 65.389,49  
 
. 30/12/14  Conta Investimento: R$ 67.751,83 
                        Conta Corrente: R$ 565.554,00 
- Saldo total: R$ 633.305,83  
 
. Despesas da SM em 2014: R$ 133.391,64 
 
- Faturamento total em 2014: R$ 701.307,98  
 
 
GT NÁUTICO – Grupo de Trabalho do Setor Náutico - Organização do grupo 
de trabalho e convite a todas as Marinas, Garagens Náuticas e pessoas 
interessadas do setor. Conjunto com a Seção de Assuntos Náuticos da 
Secretaria de Turismo. 11 reuniões realizadas em 2014 para discutir e propor 
projetos e programas de fomento e desenvolvimento do Setor Náutico de 
Bertioga. Meta – Tornar Bertioga o local de referência do Setor Náutico. Atrair 
projetos e investimentos náuticos. Parcerias com diversos atores do setor 
náutico. 

AGEM – Câmara Técnica de Meio Ambiente e Câmara Téc nica de 
Hidrovias. Discussões sobre os temas regionais, representando Bertioga. 

Fórum Náutico Paulista – Grupo composto por empresas, instituições 
públicas e profissionais do setor náutico, objetivando discutir assuntos para 
apoio e desenvolvimento do setor no Estado de São Paulo. 

 

 - Projetos em Andamento: 

SICONV 027890/2014 – EMENDA PARLAMENTAR – Ministério do Meio 
Ambiente - Estruturação de um Parque Natural no Jundú, objetivando a 
proteção e a recuperação dessa cobertura vegetal e a implantação de projeto 
de conservação e Educação Ambiental, no município de Bertioga/SP. Projeto 
aprovado. 

SICONV – 027913/2014 – EMENDA PARLAMENTAR – Ministério da Pesca e 
Aquicultura - Implantação do Centro Ambiental de Desenvolvimento da Pesca – 
Centro Sororoca - Unidade de Educação e Capacitação. Projeto Aprovado. 
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SICONV – 025026/2014 – EMENDA PARLAMENTAR – Ministério da Pesca e 
Aquicultura - Estruturação do Processo de Formação e Capacitação de 
Pescadores do Município de Bertioga/SP. Projeto Aprovado. 

SICONV - 059320/2013 – Ministério da pesca e Aquicultura - Implantação de 
três (03) píers no Município de Bertioga. Em análise técnica.  

FEHIDRO – acompanhamento do andamento dos Projetos Barco Escola e 
Diagnóstico de Áreas Ciliares. Em finalização. 

- Projeto SICAR – Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São 
Paulo - Convênio com o município para o cadastramento das propriedades 
rurais existentes. Em andamento. 

- Projeto Ciclovia Ecológica – Implantação de Ciclovia ao longo da Faixa do 
Oleoduto da Transpetro, no município de Bertioga - Projeto proposto e 
encaminhado. Em análise pelos técnicos da Transpetro/Petrobras. 

 

 

 

 

 

“O presente documento foi elaborado por toda a Equipe da Secretaria de Meio 
Ambiente – SM, utilizando dados do sistema informatizado e controles de 
serviços e processos de cada seção e setor.” 

 

 

 

 

 

MARISA  ROITMAN 
Secretária de Meio Ambiente 
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