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ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2009 
 

Data: 28/01/2009 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Meio Ambiente – Paço Municipal 

Início: 10:00 horas Término: 11:50 horas 
 

O Sr. Presidente deu início a reunião. Os membros Ingrid Maria Furlan Öberg, 

Domingos Ricardo de O. Barbosa, Quirino Alves C. Filho, José Carlos Gonçalves, Pau-

lo Roberto Maria Velzi, Carlos Figueiredo de Mello justificaram sua ausência.  

Pauta: 

1. Eleições do CONDEMA 

a. Prazo do edital de cadastramento para inscrição das entidades: deram pro-

vimento, por unanimidade, pela prorrogação do prazo de inscrição, man-

tendo-se as inscrições já efetuadas. Decidiram que a dilação de prazo será 

do dia 02 a 10 de fevereiro de 2009. A homologação das entidades sele-

cionadas acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2009. Fica estabelecido que 

a análise das novas propostas será feita pelos membros já estabelecidos 

na Comissão de Cadastramento e Eleição; O Sr. Presidente solicitou que 

os membros apresentem propostas para modificação e aperfeiçoamento do 

Conselho; 

b. FUNESPA: determinar as reais atribuições do fundo. O Município precisa 

do apoio do CONDEMA, por exemplo, para subsidiar as ações de conten-

ção de invasões; 

 

2. Projetos para 2009; 

Projetos que demandam certos recursos e são compromissos de governo:  

a. Recifes Artificiais; 

b. Redução, Reutilização e Reciclagem de lixo. 

Projetos em parceria:  

a. Praia Limpa: visando redução de lixo na praia e da poluição difusa. Utili-

zar a operação Caça-esgoto, em parceria com a SABESP para alcançar 

objetivo; 
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b. Abrigo dos Pássaros: reintegração da fauna e da flora ao meio paisagísti-

co do município; 

c. Selo verde: começar com segmentos de atendimento ao turista, como por 

exemplo, o setor de hotelaria, estabelecendo um protocolo mínimo de a-

ções ambientais e, em outros segmentos, como bares e restaurantes, o 

reaproveitamento do óleo resultante de frituras; 

 

3. Assuntos Gerais 

O Sr. Bolivar Barbanti Júnior, Diretor de Operações Ambientais do Município, 

convidado, explanou sobre: 

a. Problema da contenção das invasões no município: afirmou que ficou sur-

preso com a tamanha organização dos invasores. Informou que as denún-

cias estão sendo cadastradas em fichas individuais e atendidas em um 

prazo máximo de 24 horas. Afirmou que serão necessárias ações enérgi-

cas e em parceria para solucionar o problema;  

b. Alguns problemas enfrentados pela diretoria, como falta de veículos e de 

contingente para o patrulhamento;  

c. Início do levantamento relativo à pesca, cadastramento dos barcos e dos 

pescadores;  

d. Busca de parcerias, após aprovação dos projetos de ações, com previsão 

para execução dos projetos para o próximo ano;  

e. Elaboração do convênio com o IBAMA para captura e recondução de ani-

mais;  

f. Reativação do convênio com a Marinha e Capitania dos Portos. 

 

Palavra dos Conselheiros: 

a. Rita de Cássia: acha necessária uma gestão ambiental mais eficaz do mu-

nicípio. Discutir sobre a legislação para licenciamento ambiental, que é dema-

siadamente restritiva; 



 

 

Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente 

Município de Bertioga - SP 

 

 
 Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 3 de 4 

 

b. Marcelo Godinho: indagou sobre a necessidade de compra de material pa-

ra implantação das ações da SM. Propôs a compra da caminhonete; 

c. Nelson Portero: propôs que ficasse acordado entre os membros que seja 

considerada pré-aprovada a compra de material e equipamentos necessários 

para a continuidade das ações de operações ambientais; 

d.  Sr. Carlos considerou que esta a proposta supra restrinja-se a veículos, 

equipamentos e materiais permanentes e seja condicionada ao limite de 30% 

do valor existente no FUNESPA na data de 31 de janeiro futuro próximo, vi-

gendo para todo o ano de 2009. Quanto à permuta do carro, especificamente, 

foi colocado que se estudasse a possibilidade da aquisição do novo veículo 

ser feita com a troca de um já existente como sinal; 

e. Bolivar sugeriu que as ações da Secretaria e do próprio Conselho devem 

ter visibilidade, que poderão ser demonstradas através de uma página Web, 

desenvolvida para o CONDEMA; 

f. Nelson Portero sugeriu a criação de um Boletim Informativo do Conselho, 

para alcançar um público fica excluído da área digital; 

g. Por unanimidade, as propostas dos itens “b”, “c”, e “d” foram aprovadas pe-

los membros. 

 

Palavra dos Demais: 

Sr. Castro, Diretor de Trânsito: 

a. Sugeriu que se criasse um projeto para instalação de banheiros públicos na 

cidade e houvesse uma fiscalização para a utilização de forma adequada; 

b. Veículos na praia: o Trânsito está buscando informações para adequar su-

as ações e tratando especialmente do aspecto da educação no trânsito, vi-

sando, inicialmente, a orientação do motorista. 

c. Veículos com som alto: trabalho sendo realizado em parceria com a Secre-

taria de Meio ambiente visando tolerância zero para a questão do som alto, 

culminando com o recolhimento do veículo. 
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Sr. Roy: 

a. PROHAB: corrigir distorções no mapeamento, especialmente em relação à 

ilha fluvial, hoje caracterizada apenas como mangue. O Sr. Nelson infor-

mou que algumas alterações já foram providenciadas; 

O Sr. Presidente salientou que todos os projetos e propostas apresentadas pelos 

membros são de grande valia.  

A próxima reunião foi agendada para o dia 18 de fevereiro de 2009. Nada mais 

havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Cinthia 

Pestana Gomes (...................), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e a-

chada conforme, foi assinada por mim, pelo Presidente e demais membros presentes. 

É parte integrante desta ata a lista de presença. 

Bertioga, 28 de janeiro de 2009. 

 

 

 

 Eng.º Manoel Prieto Alvarez 
Presidente do CONDEMA 
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