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ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2016 

Data: 28/06/2016  

Local: Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço 

Início: 09h40 Término: 12h00  

 

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Ausentes 

representantes do IBAMA e da CMB. Justificada a ausência do Eng.º Fernando 

Poyatos, da PMB, por estar em período de férias. 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. Audiências Públicas Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

resultados e encaminhamentos: a Sra. Presidente iniciou relatando o andamento 

das audiências públicas e posterior encaminhamento à Procuradoria Geral do 

Município, para a análise final. Após, será enviado para a aprovação na Câmara 

Municipal. Foi agradecida a participação do CONDEMA pelo apoio em todo o 

processo de elaboração do plano e nas audiências realizadas e informou que o 

plano foi muito bem aceito pela comunidade. A conselheira Teresa solicitou a 

palavra, agradeceu e elogiou a forma que foi conduzido todo o processo de 

elaboração do plano e em especial à equipe técnica da SM que desenvolveu as 

pesquisas e textos do plano. O conselheiro Paulo Braga complementou as 

palavras da conselheira Teresa e colocou que nunca presenciou na municipalidade 

um processo tão transparente como o que foi conduzido no plano por parte da SM 

e de toda a equipe técnica e quis deixar registrado seus comprimentos de 

parabéns à toda a equipe. A Sra. Presidente informou que devido ao sucesso 

quanto a elaboração do plano, foi sugerido pelo Sr. Prefeito que a equipe técnica 

da SM elaborasse também o Plano Municipal de Saneamento Básico. O 

conselheiro Paulo Braga sugeriu a criação de uma comissão para ajudar na 

elaboração e foi sugerido também pelos demais conselheiros que fosse iniciado 

ainda nesta gestão essa elaboração para aproveitar a equipe técnica da SM, pois a 

equipe é formada por cargos comissionados e dependem da vontade da futura 

gestão executiva municipal que a mesma permaneça na próxima administração. 

Sugeriram que em próxima reunião fossem convidados representantes da 

SABESP, associações e entidades que atuam na área de saneamento no 

município, para a continuidade das discussões. 

2. 8ª Semana de Meio Ambiente – Resultados: a Sra. Presidente informou que a 8a 

Semana do Meio foi um sucesso e teve entre as atrações, a inauguração do Museu 

de Animais da Mata Atlântica no Viveiro de Plantas “Seo Leo” e agradeceu o apoio 

do CONDEMA e do FUNESPA na liberação de recursos para cobrir os custos e 

enfatizou a importância deste equipamento quanto a abordagem de Educação 

Ambiental. Durante a semana tiveram outras atividades como o Festival da Mata 
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Atlântica que reuniu produtores e comerciantes de produtos nativos como o 

Cambuci, Juçara e Pimenta Rosa, além dos restaurantes locais que utilizam estes 

produtos em seus cardápios e houve também a encenação sobre a vida de 

Anchieta. Informou também da aprovação do projeto do Parque do Jundu que terá 

vários equipamentos de Educação Ambiental, sendo que o recurso financeiro foi 

disponibilizado por meio de emenda parlamentar federal. A conselheira Teresa 

perguntou como está o projeto da Escola de Pesca. Foi informado que com a 

extinção do Ministério da Pesca o projeto foi paralisado e o recurso financeiro 

bloqueado, trazendo problemas para o município, pois alguns equipamentos e 

mobiliários já tinham sido comprados e entregues. Como o recurso financeiro foi 

bloqueado, o município está buscando mecanismo para arcar os compromissos 

com os fornecedores e inclusive deverá acionar judicialmente para tentar resolver. 

Foi sugerida a utilização do recurso do FUNESPA, porém foi informado que o caso 

está sendo estudado e será consultado o Tribunal de Contas do Estado para 

auxiliar a resolver o problema. 

3. Programa Município Verde Azul: a Sra. Presidente informou que o foco deste 

ano são os Conselhos Municipais, bem como, a proteção das nascentes. No 

entanto, as existentes no município estão inseridas em área de proteção integral – 

Parques Estaduais, não podendo ser acessadas facilmente. Completou dizendo 

que o município está focando nas atividades de educação ambiental e na coibição 

de invasões em áreas de preservação em conjunto com a Policial Ambiental e 

Policia Militar, através de diversas diligencias, mas estas ações estão sendo 

dificultadas devido ao aumento da violência e que sem o apoio das forças de 

policia fica difícil a atuação da SM. O conselheiro João Nobrega sugeriu a inclusão 

de um cronograma de sobrevoo junto ao Programa do Litoral Sustentável que 

possui uma aeronave da Policia Ambiental para apoiar nessas ações. 

4. Assuntos Gerais: 

a) Limpeza da praia e Jundú no bairro de Boracéia: o conselheiro Ubirajara 

reforçou que na ocasião da audiência pública realizada no bairro, ficou 

acordado com o Sr. Mauricio - Diretor de Serviços Urbanos, uma reunião para 

efetuar ações voltadas às questões de limpezas da praia, porém até a presente 

data não foi feito o contato por parte da SU. Foi informado que essa demanda 

será levada para a referida Secretaria - SU. 

b) Reforma da UBS de Boracéia: o Sr. João perguntou como está a tratativa de 

reforma da UBS e foi informado que a inclusão de novas demandas no Acordo 

da Riviera está tendo certa dificuldade por parte do MP e o residual financeiro 

do acordo será destinado a Equoterapia, porém se existir alguma possibilidade, 

a reforma será efetuada.  

c) Acordo entre a Riviera e o MP: a Dra. Vera solicitou que se fizesse um maior 

esclarecimento sobre o acordo. O conselheiro Carlos Figueiredo informou que 

este acordo demandou do embargo de alguns módulos da Riviera por parte do 

MP, porém o empreendimento já havia sido licenciado na época da aprovação 



 

CA4b_bertioga (ata184 jun2016) - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 3 de 3 

do loteamento. A Ação Civil Publica resultou no parecer favorável ao 

empreendedor, mas para evitar futuros desgastes e preocupados em agregar 

melhorias à municipalidade, foi sugerido por parte do loteador a elaboração de 

um acordo que resultou na aquisição da área onde estava instalada a Vila 

Militar e construção no local vários equipamentos de utilidade pública, como 

UBS, Centro Esportivo, Equoterapia, CRAS, além de veículos de apoio a GCM 

e ao DOA e uma nova sede do DOA. O conselheiro Paulo Velzi sugeriu que na 

revisão do processo de sessão de área para o PERB, coloque-se como 

condição a liberação de compensação ambiental de áreas publicas e o Sr. Ian 

informou que outro ponto fundamental para a liberação será a apresentação do 

plano de manejo e memorial de utilização.  

A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de julho de 2016, na sala de reuniões do 

Shopping da Riviera. 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, 28 de junho de 2016. 

 

 

 Bióloga MARISA ROITMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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PMB – titular 
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AJSLI – titular 
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Fundação 10 de Agosto – titular 

   
Paulo Braga de Oliveira 

Instituto Irmão Sol – titular 

 José Aldo Ricciardi Favaretto 
ONG Crescer – titular 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima 

OSCIP Boracéia Viva – titular  

 Paulo Roberto Maria Velzi 
AEAAB – titular  

 


