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ATA DA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2016 
 

Data: 27/09/2016  

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

Início: 09h50 Término: 12h00  

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e o 

comprometimento dos Conselheiros nas discussões de assuntos de interesse coletivo. Foi 

justificada a ausência dos representantes SMA/SP e ausentes os representantes do IBAMA, 

CMB e Boracéia Viva. Foi dispensada a leitura da ata 186 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 dos trabalhos da Diretoria de Operações Ambientais - DOA em áreas 

de invasão: a Sra. Presidente explicou que todas as ações realizadas visando conter e 

coibir as invasões são desenvolvidas em conjunto com a Polícia Ambiental e Militar. 

Convidou o Diretor de Operações Ambientais, Sr. Bolivar Barbanti para explanar sobre o 

assunto. Bolivar iniciou a sua fala agradecendo a presença de todos e explicou todo o 

planejamento e a logística das operações realizadas pelo DOA, em relação à fauna, flora, 

fiscalização das praias, som alto e mais de trinta tipologias de infrações ambientais 

diferentes. Relatou sobre o contingente da Guarda Ambiental e equipamentos e ressaltou 

as dificuldades devido ao baixo número de guardas ambientais. Explicou que as 

fiscalizações são efetuadas de forma ostensiva e relatou a dificuldade de comunicação, 

pois não há rádios de comunicação disponíveis e são feitos os contatos via telefones 

particulares dos próprios guardas. Ressaltou a dificuldade de acessar algumas áreas 

devido ao alto índice de criminalidade. E que só acessam esses locais mais perigosos com 

o apoio de forças policiais. Informou também os números de ações realizadas em áreas de 

conflito com o apoio da Policia Ambiental do Estado de SP e Militar. Salientou que em 

época eleitoral aumentam as ocorrências de invasão. Informou que foram realizadas 

reuniões junto ao Ministério Publico – GAEMA, para relatar os fatos nessas áreas de 

invasão e, que devido a periculosidade quanto ao crime organizado instalado nos locais, 

os Guardas Ambientais estão atuando com colete balístico e serão armados em breve. 

Apresentou um quadro com mapas demarcando as principais áreas de invasão. O 

Conselheiro Luiz Augusto perguntou qual o perfil da invasão de cada área e foi explicado 

pelo Bolivar que a maioria vem de fora incentivada por parentes ou políticos locais. Luiz 

Augusto perguntou se há alguma ação preventiva para coibir essas ações. O Sr. Diretor 

Bolivar informou que existem algumas ações, como a abertura de grande valas pra 

dificultar a passagem e a interrupção do fornecimento de Luz e Água às ocupações. 

Porém, há varias dificuldades e que os invasores acabam burlando essas ações e que 

quando famílias se instalam nessas áreas o DOA não pode mais agir, sem o amparo 

judicial. A Sra. Presidente explicou que na área do Sítio São João foi sugerida a 

regularização fundiária para as ocupações instaladas há muito tempo e que seria feito um 

cadastro das famílias. Porém, o MP tem um ponto de vista contrario a regularização 

fundiária devido ao argumento da fragilidade ambiental do local. O Sr. Diretor informou que 

está sendo empregada tecnologia fornecida pelo Estado, como imagens de satélite, por 

meio do Programa Litoral Sustentável. Reforçou que nas áreas do PERB diminuíram 

bastante essas ações de invasão. O Conselheiro Luiz Augusto perguntou sobre a 

titularidade dessas áreas invadidas e foi informado que na maioria não se consegue 
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identificar os proprietários para aciona-los. O Conselheiro Aldo perguntou se nos locais de 

atuação há novas ocorrências. Foi explicado que na grande maioria das vezes não há 

reincidência nos locais onde os barracos foram destruídos. O Conselheiro Aldo perguntou 

se há um engajamento da Força Policial local e foi explicado que na maioria das vezes são 

utilizados agentes de fora do município. Foram apresentados registros fotográficos das 

ações nas áreas de invasões, com a demolição dos barracos e a destruição total dos 

materiais por meio de moto serras. Conselheiro Luiz Augusto argumentou que se 

houvesse uma Politica Habitacional no município, minimizaria as ações de invasão. Foi 

respondido que sim, mas com um critério mais rigoroso no cadastramento e melhor 

controle político para minimizar os custos com infraestrutura urbana. A Senhora Presidente 

informou que houve reuniões entre várias Secretarias Municipais para organizar uma força 

tarefa para diagnosticar a situação e buscar soluções para as questões fundiárias. Os 

cidadãos presentes na reunião, representando a área da Zona da Mata, manifestaram-se 

como colaboradores nas questões de apoio local, inibindo novas invasões. O Sr. Zaidan 

sugeriu que fosse convidado o MP para discutir sobre o assunto. A Sra. Presidente 

informou que tem convidado o MP para participar das reuniões todos os meses. 

2. Assuntos Gerais:  

a) FUNESPA: a Senhora Presidente convidou o Sr. Marcio, da Secretaria de 

Administração e Finanças, para apresentar dados sobre as movimentações do Fundo. 

O Sr Marcio explicou todas as movimentações realizadas ao longo do ano e os 

contratos custeados pelo fundo. O Conselheiro Aldo questionou alguns gastos que 

foram esclarecidos pelo Sr. Marcio. O Conselheiro Paulo Braga sugeriu a aplicação do 

recurso do FUNESPA em investimentos com maior rendimento. Foi explicado que na 

época, o banco orientou a colocar o recurso em poupança. O Conselheiro Carlos 

Figueiredo lembrou que o mesmo banco possui outros investimentos que devem ser 

pesquisados e analisados.   

A próxima reunião será agendada para o dia 25 de outubro de 2016, na sala de reunião 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, 27 de setembro de 2016. 
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