ATA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2015
Data:

25/08/2015

Local:

Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço

Início:

09h50

Término: 12h20

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Registrada a
ausência dos representantes do IBAMA.
Foi dispensada a leitura da Ata anterior pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por
e-mail aos Conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim aprovada
por unanimidade.

PAUTA:
A Senhora Presidente solicitou aprovação para a alteração na ordem da Pauta do dia, a
inversão do item 2 (Projetos do Governo Federal – SICOV), pelo item 1 (Apresentação do
Plano de Ação do Município Verde Azul), sendo aprovada pelos Conselheiros.
1. Projetos do Governo Federal SICONV: a Senhora Presidente informou a todos

sobre a aprovação dos 3 projetos submetidos à aprovação do Governo Federal. São 3
projetos que utilizarão verba de emendas parlamentares. Os projetos foram submetidos à
análise técnica no início de 2014 nos Ministérios da Pesca (2 deles) e do Meio Ambiente (1
deles). Focando na linha do desenvolvimento de Bertioga baseado no turismo e focado no
turismo náutico de pesca e lazer, foram desenvolvidos 2 projetos e submetidos ao
Ministério da Pesca. São eles: a implantação da infraestrutura de uma Escola de Pesca,
contemplando salas de aula com equipamentos didáticos e espaço para aulas práticas
como estaleiro artesanal e o segundo a aquisição de todos os equipamentos para
aparelhar a Escola de Pesca, como todo o mobiliário, motores abertos para aprendizado
prático, ferramental e até um barco de pesca totalmente equipado que servirá como
estrutura para treinamento de navegação e instrumentação. O local determinado para
abrigar essa estrutura é a Praça Por do Sol, a qual já possui a Colônia de Pesca Z-23. O
objetivo desses 2 projetos é a capacitação e a valorização da atividade de pesca na região
e o fomento de mão de obra para o segmento náutico, o qual apresenta forte expansão no
município. O terceiro projeto, aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente, é direcionado
para a criação de mais um equipamento turístico, o Parque Municipal do Jundu. A verba
será direcionada para a implantação de cercamento e passarelas sobre os maciços de
jundu da praia da Enseada, com estruturas de receptivo e educação ambiental. Todo o
recurso financeiro oriundo dos 3 projetos já está depositado em contas específicas,
perfazendo o total de mais de R$ 2.500.000,00. A contrapartida do município girou em
torno de 1% do valor depositado. A Senhora Presidente enfatizou o grande empenho e
dedicação por parte da equipe da Secretaria de Meio Ambiente em todos os momentos de
adequação dos projetos exigidos pelos Ministérios. Salientou que os 3 projetos foram
aprovados devido ao fato de o município ter suas contas aprovadas pelo Tribunal de
Contas da União e demais órgãos fiscalizadores. O conselheiro Carlos Figueiredo
parabenizou a todos os envolvidos. A Senhora Presidente comunicou que estes projetos
irão demandar grande dedicação por parte da equipe técnica da SM e demais Secretarias
do município e convidou a todos os Conselheiros que por ventura possam contribuir com
as demandas. A conselheira Tereza perguntou quanto ao cronograma dos projetos e foi
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informada que devido a demora na aprovação dos projetos, estreitou bastante o
cronograma. Devido ao próximo ano ser eleitoral, os projetos terão que ser finalizados até
abril de 2016. O conselheirov Luiz Augusto perguntou se já foi pensado sobre os
professores para ministrarem os cursos da Escola de Pesca, sendo informado que existem
acordos já firmados com entidades que podem auxiliar como o Instituto de Pesca de
Santos. A senhora Mylene Lyra solicitou o registro de parabenização à Senhora
Presidente pelo empenho e dedicação, pois foi testemunha do afinco e que somente foram
aprovados os projetos graças a eficiência e participação de todos.
2. Apresentação do Plano de Ação do Município Verde Azul: a Senhora Presidente

convidou as senhoras Maria de Carvalho e Mylene Lyra para discursarem sobre as
diretivas do Programa Município Verde Azul do Governo de SP e informou que está
havendo uma grande participação por parte do gabinete do Sr. Prefeito e que muitos
contatos estão sendo feitos com a SM para adesão de participação no processo de
manutenção do Selo Verde Azul, inclusive outras Prefeituras tem solicitado informações
sobre como implantar o programa.
a. Diretiva CONDEMA: a Senhora Presidente convidou a senhora Maria Carvalho para
explanar sobre o assunto. A senhora Maria iniciou a apresentação demonstrando toda a
dinâmica da diretiva que envolve o Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente
em relação ao envio de documentos, como as atas das reuniões, declarações de
formação do Conselho e os relatórios de movimentação das contas do FUNESPA. O
conselheiro Paulo Velzi enalteceu a dedicação da equipe técnica no cumprimento do
programa e a Senhora Presidente informou que o programa está proporcionando um
grande estreitamento entre as partes envolvidas e a municipalidade, citando como
exemplo as parcerias com a Riviera de São Lourenço, Sabesp, Costa do Sol, Sobloco,
entre outras. O conselheiro Luiz Augusto perguntou se há como mensurar os resultados
positivos da participação no Programa Município Verde Azul e foi informado que
atualmente a aprovação de diversos projetos para arrecadar recursos de
financiamentos, depende da classificação do município no ranking do programa, bem
como, os projetos do FEHIDRO também levam em consideração os mesmos critérios.
O Sr. Junior, do Jornal Extra, perguntou sobre a reunião passada e foi mencionada a
questão da qualidade da água fornecida pela Associação dos Moradores do loteamento
Morada da Praia. Ao solicitar maiores esclarecimentos foi informado que por questão de
ordem esse assunto específico será discutido no momento certo, pois há necessidade
da continuação da pauta do dia. A Senhora Maria continuou com a explanação
ressaltando a importância exigida pelo programa quanto à capacitação dos Gestores
Públicos por meio de vídeo conferências sobre as diretivas. A senhora Tereza
perguntou se haveria como os Conselheiros participarem dessas capacitações e foi
informada pela Senhora Presidente que seria um grande prazer a participação dos
Conselheiros que tiverem interesse. A senhora Maria irá passar por e-mail a todos os
Conselheiros o link das videoconferências do Município Verde Azul.
b. Diretiva de Educação Ambiental e Estrutura Ambiental: A Senhora Mylene Lyra
iniciou a apresentação explanando sobre as atividades desenvolvidas junto aos projetos
formais vinculados à Secretária Municipal de Educação e as atividades voltadas à
comunidade local e turistas em parceria com a Diretoria de Operações Ambientais.
Estas atividades são baseadas no calendário ambiental do município. Informou os
convênios firmados com o Projeto Albatroz, Projeto Clorofila, com o SESC e com o
Sistema Costa Norte de TV e Rádio. Explicou a dinâmica do projeto Barco Escola, os
cursos de férias que abordam e valorizam temas voltados aos ecossistemas inseridos
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no município além de eventos como campeonatos de surf com o projeto de
conscientização sobre lixo nas praias, no qual são organizados mutirões de limpeza das
praias e jundu. Apresentou números dos atendimentos realizados nesses projetos no
ano corrente totalizando aproximadamente mais de dois mil atendimentos entre os
alunos da rede publica e escolas particulares, universidades, comunidade local e
turistas. Finalizou sua apresentação abrindo para perguntas dos presentes. O
conselheiro Aldo perguntou da capacidade máxima do Barco Escola e foi informado que
são de 38 pessoas. A senhora Presidente agradeceu pela apresentação da Mylene,
parabenizando toda sua equipe pelo desempenho voltado à Educação Ambiental.
c. Diretiva Biodiversidade – Cadastro Ambiental Rural - CAR, Lei do Pagamento por
Serviços Ambientais - PSA e Convênios sobre Fauna Silvestre: com a palavra a
Senhora Maria iniciou sua explanação sobre a diretiva da Biodiversidade apresentando
o projeto de Diagnóstico da Situação Atual das Áreas Ciliares e a Elaboração do Plano
Diretor de Áreas Ciliares no Município de Bertioga. O projeto foi elaborado pela
empresa Detzel Consulting, contratada por financiamento do FEHIDRO. O material
produzido foi colocado à disposição de todos para consulta. Aproveitou para solicitar ao
Conselho a autorização para a utilização de recurso financeiro para custear o programa
digital, necessário para manipular os dados inseridos no plano apresentado. Foi
solicitada pelos Conselheiros a apresentação em próxima reunião de valores
orçamentários desses programas, para aprovação. A conselheira Tereza perguntou se
existe algum ponto critico apontado no estudo que seja passível de intervenção. Foi
informado que, devido ao fato do estudo ter sido entregue recentemente, ele está sendo
analisado pela equipe da SM. A senhora Maria continuou a apresentação da diretiva de
Biodiversidade citando uma minuta de Lei a ser aprovada no município que institui o
Pagamento por Serviços Ambientais - PSA que tem como finalidade incentivar a
preservação do meio ambiente no município. A Senhora Presidente enviará aos
Conselheiros a minuta da Lei para avaliação e posteriormente agendará reunião
extraordinária para aprovação e encaminhamento ao Jurídico municipal e ao legislativo.
Informou que se trata de uma Lei genérica que servirá para nortear uma futura
possibilidade de utilizar verbas estaduais ou federais ou até internacionais para
remunerar os projetos. A senhora Maria informou ainda que foi prorrogado o prazo para
o Cadastro Ambiental Rural - CAR até Maio de 2016, e que está sendo realizado o
cadastro gratuitamente para os proprietários de pequenas propriedades, no Viveiro de
Mudas “Seo Leo”. O Sr. conselheiro Figueiredo informou que, devido a dificuldade
quanto ao domínio da terra nas áreas instituídas pelos Parques inseridos no município,
está havendo algum conflito que poderá atrapalhar o cadastro dessas áreas no CAR. A
senhora Maria informou ainda sobre os convênios firmados com instituições em relação
aos cuidados e solturas de animais silvestres, que são capturados em situação de risco
ou acidentes em vias públicas e que são encaminhados às instituições como GREMAR,
Fazenda Acaraú que é mantida pela Riviera de São Lourenço e a Associação dos
Amigos de Guaratuba que possui uma área cadastrada e regulamentada pelo IBAMA
para efeito de soltura de animais silvestres. A Senhora Presidente agradeceu às
técnicas da SM Mylene e Maria e parabenizou-as pelas apresentações e dedicação.
3. Assuntos Gerais:
a) Doação de Mobiliário para a SM, Viveiro de Plantas e Núcleo de Educação
Ambiental efetuada pela Sobloco: a Senhora Presidente agradeceu à Sobloco pela
doação do vasto mobiliário para as estruturas da SM e enalteceu que foi de grande valia
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para melhorar a utilização dos espaços e informou que a equipe do NEA fez um belo
trabalho de recuperação de alguns moveis que apresentavam avarias.
b) Compensação em área do PERB: a Senhora Presidente informou sobre a dinâmica de
compensação ambiental em áreas do PERB. Nessa semana, foi publicada uma Portaria
no Diário Oficial do Estado revogando a Portaria anterior da Fundação Florestal, a qual
exigia anuência em todos os processos de compensação ambiental em áreas do PERB.
A SM está aguardando maiores esclarecimentos por parte das FF sobre como proceder.
O conselheiro Paulo Velzi lembrou o procedimento de licenciamento dos lotes urbanos
no município e enfatizou a participação do Conselho nos pareceres de aprovação de
todos os licenciamentos, que vem ocorrendo adequadamente.
c) Audiência Pública sobre a captação de água do Rio Guaratuba: o conselheiro Aldo
informou que participou da audiência publica realizada no último dia 12 de agosto na
Câmara Municipal de Bertioga, que tratou sobre a deliberação do Comitê de Bacias da
Baixada Santista autorizando o acréscimo de 0,5m3/s no sistema hoje existente no
município de Biritiba Mirim e sugeriu que fosse oficiado o Departamento de Água e
Energia do Estado de São Paulo - DAEE, para autorizar uma visita dos Conselheiros do
CONDEMA para conhecer o sistema e que fossem enviados relatórios mensais do
sistema de monitoramento telemétrico para acompanhamento do Conselho. A
conselheira Tereza solicitou que fosse criado um mecanismo de controle que possa
mensurar e diagnosticar os impactos provocados no estuário do Rio Guaratuba com a
captação da água na cabeceira do rio. A Senhora Presidente informou que algumas
instituições de ensino e pesquisa da região estão direcionando alguns estudos de
conclusão de cursos acadêmicos para abordem esse assunto, a fim de obter dados
sobre os impactos provocados no local e na região. O senhor Ian sugeriu que fosse
acompanhado o índice pluviométrico da localidade, pois o que foi acordado é o aumento
da captação vinculado ao índice pluviométrico local e que se oficiasse o DAEE para o
envio dessas informações. O Sr. Ícaro informou que estava presente quando ocorreu a
aprovação da deliberação do CBH-BS, e segundo o mesmo, foi feita de forma
desordenada, pois muitas conversas em paralelo ocorriam, inclusive sendo chamada a
atenção por parte da Presidente Senhora Antonieta quanto a importância do assunto. A
Senhora Presidente complementou com a sugestão do envio de ofício ao Ministério
Publico para que haja o acompanhamento do processo.
d) Loteamento Morada da Praia: o Sr. Henrique, assessor da presidência da Associação
dos Moradores do Morada da Praia solicitou a palavra, pois segundo o mesmo houve a
citação do loteamento em reunião passada sobre o fornecimento de água no loteamento.
Informou que irão protocolar junto à Prefeitura, um novo projeto de uma Estação de
Tratamento de Água - ETA e continuou informando que quanto à qualidade da água hoje
fornecida, essa encontra-se em acordo com os padrões de potabilidade, atestados pelos
laudos da vigilância sanitária e pelo controle interno efetuado, o qual o mesmo é o
responsável técnico junto ao Conselho Regional de Química - CRQ 4.º região, e citou
ainda uma reportagem do Conselho Regional de Química que segundo este, a Sabesp
não possui técnico responsável pelos sistemas implantados no município e ainda
completou que no loteamento Morada da Praia “nunca havia caído nenhum reservatório”.
e) Queimada do Jundu da Praia de Boracéia: o conselheiro Ubirajara informou que
recentemente houve uma queimada provocada irregularmente na área de jundu na praia
de Boraceia e foi informado que a Diretoria de Operações Ambientais – DOA esteve no
local e foi lavrada a autuação e multado o infrator.
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f) Mutirão de limpeza no Rio Guaratuba: o conselheiro Ubirajara solicitou o fornecimento
por parte da Prefeitura de sacos de lixo reforçados de 100 litros e luvas de proteção para
os voluntários que estarão participando da ação em conjunto com a comunidade local e a
Prefeitura.
g) Limpeza das lixeiras da Praia de Boracéia: o conselheiro Ubirajara solicitou novamente
atenção especial para a limpeza das lixeiras instaladas na orla da praia de Boraceia. O
conselheiro Paulo Velzi sugeriu a substituição das lixeiras de concreto por caçambas
metálicas para facilitar a logística de limpeza.
h) Revisão do Plano Diretor: a Senhora Presidente informou que está propondo a criação
de uma comissão para discussão sobre alternativas de geração de renda, emprego e
sustentabilidade voltadas às atividades de preservação do meio ambiente, independente
do processo formal do Plano Diretor. Na ocasião, convidou todos os presentes para
participar. O conselheiro Paulo Velzi informou que apontamentos importantes foram
feitos por parte da Associação dos Engenheiros e Arquitetos para serem inseridos na
revisão do Plano Diretor e que até o momento não foram levadas em consideração. O
conselheiro Wilson complementou que nenhuma construção será efetuada se não houver
infraestrutura instalada. O senhor Henrique questionou a forma que está sendo
considerado o loteamento Morada da Praia na nova revisão. O Sr. Ian solicitou também a
inclusão dos estudos realizados pelo Grupo Gestor de Assuntos Náuticos, quanto as
áreas com viabilidade para esse segmento – zonas de suporte náutico.
A próxima reunião será agendada em 29 de setembro 2015, 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, 25 de agosto de 2015.

Bióloga MARISA ROTIMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA
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