
 

CA4b_bertioga (ata170 abr2015) - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 1 de 4 

ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2015 

Data: 28/04/2015  

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

Início: 09h30 Término: 11h50  

 

A Sra. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA.  

Foi dispensada a leitura da ata anterior 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 agradeceu a hospitalidade e gentileza à equipe da administração do Shopping 

da Riviera de São Lourenço e colocou em discussão a pauta do dia. 

PAUTA: 

1. Posse da nova composição do CONDEMA biênio 2015/2017: pelo Decreto n.º 2289/15 publicado 

no Boletim Oficial do Município – BOM n.º 660 foram nomeados os novos conselheiros do 

CONDEMA, que tomam posse nesta reunião.  

I. § 1º Representantes do Poder Público: 

a. Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA: 

1. Geraldo Frederico Rocha Motta, titular;  

2. Felipe Lobo, suplente. 

b. Secretaria do Estado de Meio Ambiente - SMA: 

1. João Thiago Wohnrath Mele, titular;  

2. João Nóbrega Júnior, suplente. 

c. Câmara do Município de Bertioga: 

1. José Carlos Gonçalves, titular;  

2. Carlos Eduardo Consolo, titular; 

d. Prefeitura do Município de Bertioga: 

1. Fernando Almeida Poyatos, titular;  

2. Adriano Gonçalves Baião, titular;  

 

II. § 2º Representantes de Entidades Civis de Associações de Moradores, Associações 

Beneficentes ou Clubes de Serviço; Entidades Civis voltadas à preservação do meio 

ambiente e Associação de Profissionais Liberais: 

a. Fundação 10 de Agosto:  

1. Carlos Figueiredo Mello, titular; 

2. Luiz Augusto Pereira de Almeida, suplente. 

b. OSCIP Boracéia Viva: 

1. Ubirajara Gonçalves de Lima, titular; 

2. Carla Emília de Lima, suplente. 

c. Associação do Jardim São Lourenço e Itaguaré:  

1. Wilson Roberto da Silva, titular; 

2. Antonio Carlos Gomes dos Santos, suplente. 
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d. ONG Crescer: 

1. José Aldo Ricciardi Favaretto, titular; 

2. Eliane Barbirato, suplente. 

e. Instituto Irmão Sol: 

1. Paulo Braga de Oliveira, titular; 

2. Teresa Cristina Pinho Favaretto, suplente. 

f. Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga – AEAAB: 

1. Paulo Roberto Maria Velzi, titular; 

2. Eduardo César Lima Tomé, suplente. 

O Conselho será presidido pela Secretária de Meio Ambiente, membro nato, conforme 

estabelece o artigo 18, da Lei Municipal nº 289/98. 

 

Ficaram definidas, em consenso, as seguintes comissões: 

 

 Comissão de Aprovação de Projetos:  

Paulo Roberto Maria Velzi – CONDEMA 

Adriano Gonçalves Baião – CONDEMA / SM 

Fernando Almeida Poyatos – CONDEMA / SM 

 

 Comissão Avaliação de Projetos Esgotamento Sanitário:  

Paulo Roberto Maria Velzi – CONDEMA 

Adriano Gonçalves Baião – CONDEMA / SM 

Fernando Almeida Poyatos – CONDEMA / SM 

 

 Comissão de Resíduos de Construção Civil RCC: 

Paulo Roberto Maria Velzi - CONDEMA 

José Aldo Favaretto – Munícipe 

Ian Ernest von der Heide – CMB 

Adriano Gonçalves Baião – SM / PMB 

Fernando Almeida Poyatos – SM / PMB 

 

A Sra. Presidente sugeriu que se fizesse um calendário mensal para que as comissões possam se 

reunir para tratar sobre os assuntos pertinentes de cada comissão. 

A Sra. Presidente apresentou uma minuta da Lei Municipal para a alteração do Artigo 18, parágrafo 

1º, que constitui o Conselho Municipal de Meio Ambiente e torna obrigatória a participação do IBAMA 

e solicitou o parecer e aprovação dos Conselheiros, sendo aprovado por todos a flexibilização da 

escolha da entidade participante. A conselheira Teresa solicitou uma alteração no decreto nº 958/04, 

especialmente no art. 4º que permite que o Prefeito escolha os representantes da sociedade civil, 

evitando dessa maneira a participação democrática de seus membros e comprometeu-se também a 

conversar com o Procurador e trazer documentos para subsidiar esse pedido. 
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2. Assuntos gerais:  

a) Resíduos da Construção Civil – RCC: o conselheiro Paulo Velzi solicitou uma fiscalização mais 

efetiva neste segmento, pois tem se observado destinações inadequadas desses resíduos e de 

forma desordenada, principalmente em áreas consideradas de conflitos fundiários. Foi informado 

que a municipalidade está engajada em resolver esse problema e está em fase de finalização do 

Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil, o qual irá normatizar todos os processos como 

coleta, transporte, triagem e destinação. 

b) Plano Municipal de Resíduos Sólidos: a Sra. Presidente informou que, devido a dificuldade para 

a contratação de empresa especializada para elaboração do plano, ficou definido que será 

elaborado pelos técnicos da SM com a parceria da Sra. Georgeta, para atendimento à legislação 

pertinente e exigências dos órgão competentes. A Sra. Georgeta ressaltou a complexidade 

referente à Logística Reversa, citando como exemplo o caso das lâmpadas que devem ser 

devolvidas ao fabricante. A Sra. Presidente informou que estão sendo feitos alguns convênios que 

tratam do assunto da logística reversa e citou o caso dos pneus inservíveis, sendo que a 

municipalidade está ajustando um convênio junto à RECICLANIP para a coleta desse material 

para a destinação adequada e a criação de alguns Pontos de Entrega Voluntária - PEVs para 

atender à população. 

c) Rampa de embarque e desembarque para embarcações do Loteamento Morada da Praia: o 

conselheiro José Carlos solicitou informações sobre o licenciamento e reforma da rampa pública 

destinada ao embarque e desembarque de embarcações no Loteamento Morada da Praia. Foi 

informado pela senhora Presidente que foi autorizado o licenciamento do local no qual será 

efetuado o ordenamento náutico, para restringir o acesso de embarcações com condições 

irregulares de documentação, porém a instalação de uma guarita não cabe à municipalidade a 

autorização por se tratar de APP de Rio, e foi encaminhado à CETESB. Informou também que 

ficará a cargo da Associação dos Moradores do Loteamento Morada da Praia o controle de 

acesso e manutenção do local, sendo que a rampa é pública e todos devem ter acesso liberado, 

mesmo quem não reside no empreendimento. Para tanto, basta cadastrar a embarcação e 

apresentar a carteira de habilitação. Não haverá nenhum impedimento para utilizar a rampa 

pública municipal. Essa medida foi exigida pela Fundação Florestal e Marinha, tendo em vista que 

o rio está em área de Parque Estadual – PERB. 

d) Participação do CONDEMA nas reuniões dos Conselhos: o Sr. Aldo solicitou à Presidente 

para que indicasse algum Conselheiro na sua impossibilidade da participação nas reuniões dos 

Conselhos, pois segundo o mesmo, é de grande valia essa participação para deliberar os 

assuntos relacionados e discutidos na Casa dos Conselhos. 

e) Fundação Florestal: o conselheiro Carlos Figueiredo solicitou informações sobre a liberação de 

averbação das áreas do PERB que estão sendo estudadas pela Fundação Florestal e foi 

informado que até a presente data não há nenhum parecer oficial emitido. Continuamos no 

aguardo. 

f) Lixeiras na Orla da Praia de Boraceia: o conselheiro Ubirajara solicitou mais uma vez a 

intervenção da Prefeitura para a limpeza das lixeiras instaladas na orla da praia de Boraceia, às 

margens da Rodovia Rio-Santos. A Sra. Presidente informou que estará elaborando Ofícios em 

nome do CONDEMA para a Secretaria de Serviços Urbanos para que providências sejam 

tomadas. 

g) Reservatórios da SABESP em Boraceia: o conselheiro Ubirajara solicitou informações ao Sr. 

Silvio, representante da SABESP, sobre as obras de instalação dos reservatórios de água tratada 

que estavam previstos a serem instalados no bairro de Boraceia e foi informado que, devido à 

crise hídrica no Estado de São Paulo, foi determinado pela concessionária a suspensão de todas 

as obras em andamento, para direcionar todos os recursos para obras de intervenção emergencial 

para minimizar os impactos provocados pela escassez de água no Estado. 

h) Debates no SESC Bertioga: foi informado que no próximo dia 07 de maio haverá um debate nas 

dependências do SESC Bertioga a partir das 19 horas, que tratará do assunto da crise hídrica no 
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Estado de São Paulo. A Sra. Presidente convidou os Conselheiros que tiverem disponibilidade 

para participar deste evento, pois serão trazidas várias informações de interesse ao Conselho e 

ao Município. 

i) Reuniões do FUNESPA: ficou definido que as reuniões do FUNESPA acontecerão às sextas-

feiras que antecedem as reuniões do CONDEMA. 

j) Reforma do atracadouro público: foi informado pela senhora Presidente que o FUNESPA está 

liberando recursos na ordem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), parte dos R$ 280.000,00 

previstos para reforma do Píer Publico que servirá para embarque e desembarque de 

embarcações particulares no antigo atracadouro da balsa. No local, será cobrada taxa de acesso 

pela municipalidade e ficou acordado que posteriormente os recursos sejam devolvidos ao 

FUNESPA, com a arrecadação dessas cobranças. 

k) Foi solicitado pelo conselheiro Paulo Velzi a aprovação da utilização dos recursos do FUNESPA 

para o recondicionamento do motor da caminhonete Nissan da Diretoria de Operações Ambientais 

- DOA a qual se encontra inoperante devido a problemas no motor. Ficou acordado que depois da 

apresentação de orçamentos, será aprovada a liberação de recursos para efetuar o pagamento 

dos serviços de retifica e montagem do motor. 

l) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV: a conselheira Tereza informou sobre o andamento dos 

trabalhos da comissão nomeada para tratar do assunto e o conselheiro Fernando informou que 

em breve os técnicos da SM estarão indo até a cidade de Santo André para conhecer os trabalhos 

efetuados pela Prefeitura local sobre os estudos de impactos de vizinhança aprovados na cidade. 

A próxima reunião será agendada em 26 de maio 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, 28 de abril de 2015. 

 

 Bióloga MARISA ROITMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
João Nóbrega Júnior 

SMA – suplente 

 Wilson Roberto da Silva 
AJSLI – titular 

   
José Carlos Gonçalves  

CMB – titular 

 Carlos Eduardo Consolo 
CMB – titular 

   
Fernando Almeida Poyatos 

PMB – titular 

 Adriano Gonçalves Baião 
PMB – titular 

   
Carlos Figueiredo Mello 
Fundação 10 de Agosto – titular 

 Teresa Cristina Pinho Favaretto 
Instituto Irmão Sol – suplente 

   
José Aldo Ricciardi Favaretto 

ONG Crescer – titular 

 Ubirajara Gonçalves de Lima 
OSCIP Boracéia Viva – titular 

   
 Paulo Roberto Maria Velzi 

AEAAB – titular 

   

 


