ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2015
Data:

24/11/2015

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. Ausentes os
representantes do IBAMA e CMB, justificadas as ausências dos membros da SMA e do
Conselheiro Carlos Eduardo Consolo da CMB.
Foi dispensada a leitura da ata pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por email
aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim aprovada por
unanimidade.
A Sra. Presidente informou que na data de hoje está sendo assinado o Convênio entre
o município e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SMA, referente ao projeto
“Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista”, que foi apresentado em reunião passada
pelo Conselheiro da SMA João Nobrega Junior. Ressaltou a importância desse Convênio para
o melhor aparelhamento da Diretoria de Operações Ambientais – DOA visando a ficalização
ostensiva ambiental no território do município. A Sra. Presidente solicitou a alteração na ordem
da pauta do dia, inciando com o Sr. Fabio Jaqueire da SM, que apresentará os balancetes da
conta do FUNESPA de 2015.
PAUTA:
1. Balancete do FUNESPA: a Sra. Presidente convidou o Sr. Fabio Jaqueire a apresentar os
balancetes da conta do FUNESPA referentes às movimentações do ano de 2015, que
iniciou sua apresentação informando a dinâmica das movimentações efetuadas, através de
demonstração de planilhas contendo o fluxo de entrada e saída de recursos financeiros de
janeiro à outubro de 2015 e apresentou planilha com natureza de gastos do mesmo período.
O conselheiro Paulo Velzi perguntou da possibilidade de melhorar a conta investimento para
que os valores possam ter rendimentos maiores do que atualmente ocorrem na conta
poupança. Porém, foi informado que a forma atual é a mais adequada, outros fundos de
investimentos acabam tendo mais rentabilidade, porém possuem menos flexibilidade de
movimentações. O conselheiro Aldo informou que há a possibilidade de outras modalidades
e que é precisa fazer um melhor estudo para se verificar o qual seria a modalidade mais
adequada. A Sra. Presidente informou que mesmo com os gastos realizados no período, o
saldo residual da conta FUNESPA está próximo dos valores iniciais do ano de 2015,
demonstrando o equilíbrio de arrecadação e gastos efetuados. A Sra. Presidente agradeceu
ao Sr. Fabio pelos esclarecimentos e agradeceu ao Conselho Gestor do FUNESPA pelos
bons trabalhos prestados.
2. Apresentação sobre o PERB: a Sra. Presidente convidou o Sr. Filipe a explanar sobre o
Parque da Restinga de Bertioga – PERB. O Sr. Filipe iniciou suas explanações se
apresentando aos Conselheiros, falando de sua formação acadêmica e sobre sua carreira
profissional e informou sobre a atual composição de funcionários que auxiliam na gestão do
parque, onde consta o apoio de voluntários e reforçou e agradeceu o apoio por parte da
PMB, especialmente a Diretoria de Operações Ambientais – DOA e a Policia Militar
Ambiental pela parceria e auxilio quanto a fiscalização nas áreas de parque. Informou
também que em reunião no GAEMA – BS, por diversas vezes, o município de Bertioga foi
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citado por parte da Promotoria e pelo Comando da Policia Ambiental como bom exemplo de
atuação nos diversos segmentos da área ambiental. Continuou suas explicações
informando que todos os procedimentos e informações sobre o PERB estão disponíveis on
line no site da SMA e que quando assumiu a gestão do PERB encontrou uma situação bem
crítica e que vem trabalhando para a melhoria da estrutura da sede e equipamentos de
apoio e reforçou que o parque foi o único a ser inserido no projeto Litoral Sustentável e que
vem sendo firmados vários convênios para pesquisa e outras parcerias para atualização do
cadastro das comunidades inseridas nas áreas do parque e mencionou a dificuldade devido
a falta de contingente, porém procura atender com afinco as solicitações do GAEMA, bem
como, das denúncias sobre invasões e que o plano de manejo será de grande valia como
ferramenta de normatização das atividades do parque e que vem cobrando a execução do
referido plano de manejo. A Sra. Presidente informou que na mesma reunião no GAEMA, foi
citada a importância do PERB para fins de turismo ecológico e que o MP está engajado no
auxilio da estruturação do parque e que apesar de vários elogios feitos ao município a Sra.
Presidente colocou na reunião que muito ainda há de ser feito para a melhoria ambiental do
município. O conselheiro Aldo perguntou se há um orçamento anual destinado para o
parque por parte do Estado e foi informado que não há. Todos os gastos hoje para a
manutenção e locação da sede são feitos por meio de TACs. O conselheiro Aldo completou
da necessidade de melhorar o apoio por parte do Estado para estruturar o PERB e colocou
de que forma o CONDEMA ou o município e a sociedade bertioguense podem ajudar a
pressionar essa questão e foi informado que o MP está adotando procedimento para
reforçar a cobrança do Estado, por meio de Ação Civil Pública. O conselheiro Paulo Velzi
disse que na implantação do parque foram feitas várias promessas de recursos destinados
para a manutenção da estruturação do parque e que até hoje não foram cumpridas as
promessas e que toda vez que o grupo gestor solicita o agendamento de reuniões são
informados da indisponibilidade de agenda e que nenhum apoio é dado por parte da
Fundação Florestal e que com o apoio do GAEMA e de toda a sociedade possam ajudar na
pressão para melhorar e colocou a disposição a AEAAB para também ajudar no que for
preciso. A Sra. Presidente informou que com as parcerias firmadas por meio do Convênio
serão importantes para o estreitamento de relações entre o Município e o Estado em
relação ao parque.
3. Operação Verão 2016: A Sra. Presidente informou que participou de uma reunião junto ao
CDL para informar as ações a ser realizadas por parte da SM quanto à Operação Verão
2016. Serão duas linhas de ações: a fiscalização ostensiva capitaneada pela Guarda
Ambiental Municipal e DOA em parceria com a Guarda Civil do Município, Defesa Civil,
Fundação Florestal e Polícia Ambiental do Estado. As ações de conscientização e educação
ambiental capitaneadas pela Seção de Educação Ambiental da SM e seus estagiários em
parceria com a Associação de Moradores da Praia de Guaratuba nas praias de Itaguaré e
Guaratuba. O Sr. Filipe informou que está sendo firmada parceria junto à UNESP para que
possam trazer estudantes para colaborar na Operação Verão em assuntos voltados à
educação ambiental. O conselheiro Ubirajara sugeriu que fossem feitas intervenções
também na praia de Boraceia para auxiliar na fiscalização e orientação de turistas no local,
bem como, ao receptivo de turistas. A Sra. Presidente continuou informando que os pontos
de intervenção abrangidos pela atividade ambiental serão nas praias de Itaguaré e
Guaratuba por serem próximas às áreas de parque nas quais serão abordados assuntos
pertinentes às questões de resíduos sólidos e os ecossistemas do local, com a utilização de
questionários e material didático e lúdico. A Sra. Presidente informou que na operação
realizada no inicio desse ano foram abordados 10.800 pessoas nas praias e efetuados
5.000 preenchimentos de questionários para conhecer melhor o público frequentados
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dessas praias. O DOA efetuou campanhas de orientação sobre as proibições de animais
domésticos nas praias, o uso de churrasqueiras, sobre pesca ilegal, transito de veículos na
faixa de areia e utilização de linhas com cortantes nas pipas. O Sr. João da Associação de
Moradores de Boracéia solicitou apoio por parte da SM para a realização das mesmas
intervenções na Praia de Boracéia. O conselheiro Paulo Velzi sugeriu a elaboração de um
projeto por parte da Associação e que fosse submetido à avaliação do CONDEMA e que os
custos fossem pagos pelo FUNESPA. O Sr. João reforçou a importância da Associação
quanto ao auxilio na fiscalização do local e a conselheira Teresa sugeriu que a Defesa Civil
pudesse auxiliar. A Sra. Presidente solicitou que fossem inseridos no projeto todos os
detalhes de logística, alimentação e as demais necessidades para apresentação ao
Conselho. O conselheiro Aldo sugeriu que fosse feita uma reserva de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) para custear o projeto e as despesas de alimentação para os envolvidos na
Operação Verão 2016. Os valores foram APROVADOS por todos os Conselheiros.
4. ASSUNTOS GERAIS:
a) Reunião com a Fundação Florestal: a Senhora Presidente informou que em reunião
recente com a Fundação Florestal, ficou acordado a volta das averbações nas áreas
particulares do PERB como compensação ambiental nos processos de licenciamento.
O conselheiro Carlos Figueiredo perguntou se esse procedimento é somente para o
PERB ou também no Parque Estadual da Serra do Mar e foi informado que,
inicialmente, somente no PERB. A Sra. Presidente informou sobre a dinâmica desse
procedimento junto à SM e à CETESB. O Sr. Ian perguntou se a SM possui algum
cadastro destas áreas para que quando algum interessado fosse consultar poderia ter
essa informação. Foi informado que não há esse cadastro. O conselheiro Carlos
Figueiredo sugeriu que esse procedimento fosse feito pelo mercado imobiliário sem
interferência por parte da SM, para evitar questionamento sobre favorecimento de
proprietários dessas areas. O conselheiro Paulo Velzi elogiou a iniciativa por parte da
SM para a resolução do assunto e o conselheiro Paulo Braga perguntou se essas
negociações tem verbas destinadas ao FUNESPA e foi informado que não, pois já são
cobradas taxas no processo de licenciamento ambiental e que essas são destinadas
para o fundo. O Sr. Filipe perguntou quais foram os participantes da Fundação Florestal
nesta mencionada reunião e foi informado pela Sra. Presidente que eram Diretores dos
setores Administrativo, Jurídico e Regularização Fundiária e completou que todo o
procedimento já estava inserido no Decreto de criação do PERB e que foi passado para
o jurídico da Prefeitura que elaborou um parecer de apoio ao processo. O conselheiro
Carlos Figueiredo informou que todo o procedimento está embasado pelo GAEMA. O
Sr. Filipe perguntou quando começam as averbações e foi informado que somente com
a Ata lavrada na ocasião da reunião já pode começar o procedimento. A Sra.
Presidente informou que no período de 2000 a 2006 foram feitos diversos
licenciamentos por parte da SM de forma legal, porém em parecer recente da
Promotoria, foram instaurados várias ações civis públicas para a demolição o que vem
provocando vários transtornos aos proprietários.
b) EIA / RIMA da SABESP: a Sra. Presidente informou que foi procurada pela SABESP
para tomar ciência sobre a apresentação de um EIA/RIMA sobre a transposição de
água do Rio Sertãozinho para a Bacia do Alto Tietê em São Paulo e anunciou que no
dia 09/12/2015, às 18:00 horas, será realizada uma Audiência Pública para comunicar
a população do município. O Sr Filipe informou que não tinha conhecimento desse
estudo e que esteve presente na captação do Rio Guaratuba e conheceu as instalações
no local e que pelo seu entender são bem acanhadas. A Sra. Presidente convidou os
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presentes para participar dessa Audiência Publica e enfatizou a importância da
participação popular no caso. O Sr. Leandro, gerente local das SABESP, disse que não
tem conhecimento do conteúdo total do estudo, porém o material está à disposição no
escritório da SABESP de Bertioga e no site da SABESP.
c) Reportagem Jornal Extra: a Sra. Presidente informou que na última edição do Jornal
Extra, foi publicado sobre uma situação de um conselheiro do CONDEMA que se
encontra afastado por problemas particulares e que o jornal contesta esse afastamento
e diz que “o conselheiro continua sendo remunerado pela participação no conselho”, o
que causou grande estranheza por parte da Sra. Presidente, pois nenhum conselheiro é
remunerado pela participação no CONDEMA e que a participação é voluntária e não
remunerada, reforçando que essa notícia publicada por parte do jornal foi equivocada.
d) Barco Escola: a Sra. Presidente mencionou que em recente fiscalização por parte da
Marinha, foram solicitadas varias alterações na embarcação Arca do Saber. De
imediato foi acionado o fabricante que prontamente fez as adequações sem custos
nenhum para os cofres públicos. O conselheiro Paulo Velzi sugeriu a elaboração de
carta de agradecimento à empresa por parte do conselho. O Sr. Ian perguntou como
está a adequação do espaço que será destinado à Defesa Civil, nas margens do Rio
Itapanhaú, que também será utilizado para a guarda do Barco Escola e foi informado
que as adequações estão sendo feitas e não há previsão de término.
A próxima reunião foi agendada para o dia 15 de dezembro de 2015, 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, 24 de novembro de 2015.

Bióloga MARISA ROTIMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Fernando Almeida Poyatos

Adriano Gonçalves Baião

PMB – titular

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Carlos Figueiredo Mello

AJSLI – titular

Fundação 10 de Agosto – titular

Paulo Braga de Oliveira

José Aldo Ricciardi Favaretto

Instituto Irmão Sol – titular

ONG Crescer – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Paulo Roberto Maria Velzi

OSCIP Boracéia Viva – titular

AEAAB – titular
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