Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente
Município de Bertioga - SP

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2009
Data:

31/03/2009

Local:

Sala de Reuniões do PEC – Paço Municipal

Início:

09h30

Término:

11h50

O Sr. Presidente iniciou a reunião lendo a ata anterior. Ausentes representantes do IBAMA.
O Prefeito do Município de Bertioga, Arq. e Urb. José Mauro Dedemo Orlandini, prestigiou a reunião e
ressaltou a importância do município aderir à sustentabilidade para desenvolver-se ordenadamente.
Pauta:
1. Posse dos membros eleitos para composição do CONDEMA: o Sr. Presidente registrou a posse
os membros nomeados em Decreto n.º 1.373, de 27 de março de 2009:
 IBAMA: Ingrid Maria Furlan Oberg (titular) e Vitor Laurindo Junior (suplente);
 Secretaria do Estado do Meio Ambiente: Ricardo Baptista Borgianni (titular) e Edson Nazareno Pupin (suplente);
 Câmara do Município de Bertioga: André Rogério Santana (titular) e José Carlos Gonçalves
(titular);
 Prefeitura do Município de Bertioga: Bolivar Barbanti Júnior (titular) e Nelson Antonio Portero
Júnior (titular);
 Sociedade Hípica de Bertioga: Paulo Roberto Maria Velzi (titular) e Eduardo Franco Siqueira
Cunha (suplente);
 Fundação 10 de Agosto: Carlos Figueiredo Mello (titular) e Luiz Augusto Pereira de Almeida
(suplente);
 AARSL – Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço: Antonio Carlos Ribeiro
Mendes (titular) e Daniel Silveira (suplente);
 BMS – Bertioga Município Saudável: Quirino Alves Carneiro Filho (titular) e Sérgio Fonseca
(suplente);
 IPECAB – Instituto de Pesquisa e Ciências Ambientais de Bertioga: Rafael Magalhães Nunes (titular) e Ana Paula Casagrande (suplente);
 AEAAB - Associação dos Engenheiros, Arq. e Agrônomos de Bertioga: Marcelo Godinho
Lourenço (titular) e Rita de Cássia Espósito Poço (suplente).
2. Processo 1892/2009
Interessado: Cooperativa dos Trabalhadores Marítimos (COOPMESP);
Assunto: Encaminha emendas ao orçamento estadual de 2009 (Projeto de Educação Ambiental nas Comunidades de Pescadores).
O Sr. Presidente explicou que a Secretaria vem desenvolvendo projetos na área de Educação
Ambiental que já prevêem as medidas sugeridas, como a limpeza de mangues, praias, etc. Os
membros, por unanimidade, decidiram que a Secretaria de Meio Ambiente deve oficiar convite
ao interessado para participação, como parceiro, nesses projetos, como também para apresentação e maiores esclarecimentos sobre a atividade denominada “Limpeza de Mangues”.
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3. Processo 18655/1997: Recifes Artificiais
O Sr. Presidente retomou o assunto registrado na 97ª Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA,
realizada dia 18 de fevereiro de 2009, sobre a contratação de Empresa para Estudos de Caracterização Ambiental da Região Costeira do Município de Bertioga para o Assentamento de Recifes Artificiais.
O Sr. Bolivar explicou que o estudo será realizado em observância a Instrução Normativa n.º
125/06, do IBAMA. Afirmou que após a conclusão deste estudo, ainda será necessário o licenciamento do projeto no IBAMA.
O Sr. Paulo Velzi lembrou que o projeto sobre Recifes Artificiais elaborado entre os anos 1999 e
2000 contava com verba da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Cogitou a
possibilidade de uma nova parceria através de convênio.
O Sr Manolo esclareceu os objetivos do estudo.
O Sr. Paulo Velzi informou que o Governo, através do Decreto n.º 53.526, de 08 de outubro de
2008, criou a APA (Área de Proteção Ambiental) Marinha do Litoral Centro (Bertioga, Guarujá,
Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe) e entende ser este assunto
também de responsabilidade do Estado.
O Sr. Bolivar informou que é membro da APA Marinha e que viabilizar este tipo de proposta pode
levar muito tempo. Informou ainda que junto com o Sr. Secretário de Meio Ambiente do Município, participou de reunião no GAEMA com os demais municípios da Baixada, e que na ocasião,
apenas Bertioga foi parabenizada por ser o único município a apresentar dados sobre o sistema
fluvial (batimetria, número de embarcações, marinas existentes, etc). Citou que, ultrapassados
os estudos e licenciamento, a Secretaria de Meio Ambiente buscará parcerias para a implantação do projeto dos Recifes Artificiais.
Por fim, o Sr. Bolivar apresentou proposta da Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas –
FUNDESPA no valor de R$ 98.800,00 (noventa e oito mil e oitocentos reais) e os membros, por
unanimidade, a aprovaram.
4. Projetos IBAMA
O Sr. Presidente informou sobre a inscrição do município no CADIN (Cadastro Informativo dos
Créditos Não Quitados do Setor Público Federal), tendo como credor o IBAMA. Realizada diligência no referido órgão, detectou-se que a origem foram autuações ocorridas à gestão passada, como referência a instalação de pista de motocross em fevereiro de 2004 e extração de areia
de praia para aterramento de ruas no bairro Jardim Vicente de Carvalho II em março de 2006,
que juntas somam aproximadamente R$ 510 mil reais.
Será encaminhada ao IBAMA proposta de conversão de multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente com projetos a serem executados pela municipalidade nos termos do Decreto n.º 6.514/2008.
Os membros entenderam que esses projetos podem contemplar como proposta inicial, a recuperação do jundu, os recifes artificiais e a limpeza de ecossistemas do município (mangues, praias,
etc.). Outros objetos citados foram o viveiro de mudas e a arborização urbana.
O Sr. Ubirajara, da ONG Boracéia Viva registrou que a entidade já realiza, apesar das dificuldades, alguns trabalhos de preservação do jundu na região de Boracéia.
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5. Assuntos Gerais
a. Município Verde: foram distribuídas cópias de informativos sobre o PROJETO MUNICÍPIO VERDE e o Sr. Presidente informou que o interlocutor nesse Projeto é o Sr. Nelson Portero. Os
membros discutiram sobre a necessidade de incentivar o segmento da construção civil no sentido de utilizar elementos sustentáveis em seus projetos, bem como, sobre a importância do uso
de madeira certificada nas obras públicas; registraram que a Prefeitura deve informar no projeto
Município sobre ações já existentes na cidade, como por exemplo, o sistema de tratamento de
esgoto implantado no SESC e na Riviera de São Lourenço. O Sr. Presidente convidou todos os
membros a participarem e colaborarem não só com propostas, mas também com informações
sobre ações de seu conhecimento que possam ser informadas e, até tomadas como exemplo;
b. Educação Ambiental – projetos:
 Confecção de Banners para a campanha “Limpeza dos Ecossistemas do Município de Bertioga”: esse material será utilizado como apoio nas ações da Secretaria de Meio Ambiente em
palestras, mutirões de limpeza, exposições em escolas, etc., visando conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente e transformá-las em multiplicadores
deste conceito. Foi apresentado o layout de 16 banners e um custo estimado para a confecção das peças no valor de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais). Os membros, por unanimidade, aprovaram a proposta.
 “Confecção de Gibi sobre a Importância da Água” e “Exposição de Fotografias”: o Sr. Secretário exibiu um gibi desenvolvido em 2006 e manifestou interesse em reeditá-lo para utilização
do material em projetos de Educação Ambiental. Os membros, por unanimidade, aprovaram a
proposta. Para a reedição devem ser ouvidas a Secretaria de Educação e a Assessoria de
Comunicação.
c. AARSL: o Sr. Antônio Carlos entregou documento ao Sr. Secretário solicitando esclarecimentos
sobre empreendimento denominado “Costa Azure”, no Jd. São Lourenço, em especial quanto às
medidas de coleta, tratamento e destinação final de esgoto. Salientou que a aprovação do empreendimento não foi analisada pelo CONDEMA.
d. Averbação de Áreas: o Sr. Carlos Figueiredo, da Fundação 10 de Agosto, discorreu sobre a resolução SMA n.º 14 que trata da manutenção de 20% de área verde em loteamentos já implantados. Questionou sobre o pedido de averbação de área em lotes que se enquadram nesta situação. O Sr. Edson, representante da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, explicou que haverá, nos próximos dias, uma reunião para tratar não só deste assunto, como também da questão da compensação ambiental e da responsabilidade do proprietário. O Sr. Paulo
Velzi, da Sociedade Hípica, informou que o loteamento Costa do Sol tem 30% e a Riviera de São
Lourenço tem 11% de suas áreas averbadas. Afirmou que Bertioga possui poucas áreas destinadas à construção e que, desta forma, a tendência é que haja uma verticalização da cidade. O
Sr. André Santana alertou sobre a dificuldade de se encontrar áreas para averbação.
e. Viveiro de Mudas: o Sr. Quirino, da OSCIP BMS, afirmou que, em sua opinião, o viveiro de mudas
é uma obrigação legal. O Sr. presidente explicou que a Secretaria de Meio Ambiente, a princípio,
apresentará proposta de parceria a Fazenda Acaraú, que já possui toda a estrutura de viveiros
devidamente implantada, para acondicionar as mudas adquiridas pela Prefeitura. O Sr. Quirino
sugeriu, ainda, a possibilidade de parceria com a Polícia Ambiental com a finalidade de execução
de monitoramento aéreo, informando o telefone do referido órgão para contato: 3821-4733.
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f.

Ata e outros documentos relacionados ao CONDEMA: os membros resolveram que as atas das
reuniões e outros documentos poderão e deverão ser encaminhados através de email para todos
dispensando-se, assim, a leitura da ata no início de cada reunião. Todos os membros devem atualizar seu cadastro junto ao conselho, em especial o endereço eletrônico e telefone para contato.

Palavra dos Demais:
a. Sr.ª Cássia (Instituto Parcel) informou sobre o trabalho que realiza com as chamadas “Salas Verdes” e também sobre o “Circuito Tela Verde”, uma mostra nacional de Produções Audiovisuais Independentes com Temática Socioambiental, cuja abertura acontecerá no dia 17 de abril de 2009,
às 10h00, no Centro de Visitantes do Jd. Botânico do Rio de Janeiro/RJ. Ressaltou a importância
deste evento e convidou a todos a entrarem no site www.circuitotelaverde.blogspot.com para
maiores informações. Pediu a todos os presentes que ajudem a divulgar o evento;
b. A Sr.ª Eliane (ONG Pró-Urbe) acha importante que se dê maior publicidade aos Projetos e Campanhas relacionados à Educação Ambiental;
c.

O Sr. Pacheco (ONG Crescer) informou que a ONG executa um projeto de controle de animais
(cachorros, cavalos, entre outros). O Sr. Manolo informou que há, na FEHIDRO, previsão para
projetos desta natureza e orientou ao Sr. Pacheco que entrasse em contato com o Sr. Nelson
Portero para maiores informações.

A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de abril 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 achada conforme, foi assinada por mim, pelo Presidente e demais membros presentes. É parte integrante desta ata a Lista de Presença.
Bertioga, 31 de março de 2009.

Eng.º Manoel Prieto Alvarez

Secretário de Meio Ambiente - Presidente do CONDEMA

Marcelo Godinho Lourenço

Ricardo Baptista Borgianni

André Rogério de Santana

José Carlos Gonçalves

Bolivar Barbanti Júnior

Nelson Antonio Portero Júnior

Paulo Roberto Maria Velzi

Carlos Figueiredo Mello

Antonio Carlos Ribeiro Mendes

Quirino Alves Carneiro Filho

AEAAB – titular

CMB – titular

PMB – titular

Sociedade Hípica – titular

AARSL – titular
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CMB – titular

PMB – titular

Fund. 10 de Agosto – titular

BMS – titular

Rafael Magalhães Nunes
IPECAB – titular
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