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ATA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2015 

 

Data: 15/12/2015  

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

Início: 10h00 Término: 11h40  

 

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença todos e ressaltando a 

valorosa participação dos Conselheiros e demais participantes neste ano de 2015. Ausentes os 

representantes do IBAMA e justificadas as ausências dos membros da Fundação 10 de 

Agosto.  

Foi dispensada a leitura da Ata da reunião 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 informou que no último dia 09 de dezembro houve uma Audiência 

Pública na qual foi apresentado o Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para a captação 

de água no Rio Sertãozinho pela SABESP para abastecimento do sistema do Alto Tiête – SP. 

Foi muito proveitosa a participação popular, sendo inclusive elogiada pelo presidente do 

CONSEMA.  

Foi solicitado por parte da SM que a compensação ambiental inclua o Parque Municipal 

Ilha Rio da Praia, ao invés das áreas do Parque Estadual da Serra do Mar e do Parque da 

Restinga de Bertioga.  

Além disso, foi aceita a sugestão da utilização de Pagamentos Por Serviços 

Ambientais. A SMA acolheu as sugestões e irá analisar as propostas.  

A Conselheira Teresa perguntou se haverá outras audiências para tratar do assunto e 

foi informada que, a princípio, seriam somente as duas feitas nos municípios de Biritiba Mirim e 

Bertioga; e que no dia 18 de dezembro haverá uma reunião nas dependências da Universidade 

Santa Cecilia de Santos para tratar do mesmo assunto a pedido do Comitê de Bacias da 

Baixada Santista – CBH-BS. 

A Sra. Presidente apresentou os estagiários que fazem parte do Núcleo de Educação 

Ambiental - NEA e que atuam efetivamente na rotina da SM. Foi salientada a força e o valor 

dessa mão de obra tão necessária e competente. 

 

PAUTA:  

 

1. Apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV: A Sra. Presidente informou 

que recentemente os técnicos da SM estiveram na cidade de Santo André para conhecer 

os procedimentos efetuados pela Prefeitura daquela municipalidade quanto aos estudos 

de impactos de vizinhança que já vem sendo aplicados há mais de dez anos. A Sra. 

Noelle, Chefe do Setor de Vegetação da SM – SEVEG fez a apresentação do que foi 

tratado na visita técnica e reunião entre os técnicos locais e os da cidade de Santo André. 

Foram apresentados os procedimentos aplicados em Santo André e comparados com a 

nossa realidade local. O conselheiro Paulo Velzi falou da importância da aplicação do EIV 

para evitar erros cometidos no passado pela não aplicação dessa ferramenta de 
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normatização e elogiou a iniciativa da SM e seus técnicos pela busca de experiências já 

consagradas positivamente. A Sra. Presidente informou que apesar de realidades 

diferentes entre os municípios, pode adaptar os conceitos que podem ser aproveitados em 

nossa localidade e ajustar aqueles que são peculiares à nossa realidade. O conselheiro 

Ubirajara perguntou como está a programação para a criação de uma Lei que trate do 

assunto e foi informado que a ideia é formar uma comissão para discutir o assunto e o 

conselheiro Paulo Braga sugeriu que fosse acelerado o processo para que possa ser 

incluído na discussão da revisão Plano Diretor. O conselheiro Aldo sugeriu que o 

CONDEMA fique com a decisão final da aprovação dos EIVs e foi colocado que a 

sugestão é pertinente e que a ideia é também envolver técnicos de outras secretarias na 

análise técnica e tomada de decisão. A proposta é formar uma comissão multidisciplinar e 

que envolva a participação de associações afins para a elaboração da minuta de Lei. O Sr. 

Ian sugeriu que fosse feita uma comissão para discussão dessa minuta de Lei nos 

mesmos moldes do que foi feita com a Lei de Resíduos da Construção Civil. A Sra. 

Presidente agradeceu a Sra. Noelle pela apresentação e à equipe pelo empenho. 

2. Convênio com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT: a Sra. Presidente 

informou que o município foi contemplado para a participação de um projeto junto ao IPT 

para tratar da elaboração de viabilidade tecnológica e econômica em relação a destinação 

final de resíduos sólidos. O município foi escolhido por possuir um Centro de 

Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos e possuir uma cooperativa de coleta e 

triagem de resíduos recicláveis, bem como, a sua característica e localização e também 

devido a articulação feita pelo Sr. Prefeito para que o projeto fosse realizado no município. 

O projeto inicial contempla o estudo das rotas tecnológicas dos resíduos, desde a sua 

geração até o destino final. Ao final, será apresentada a melhor tecnologia disponível para 

a destinação dos resíduos sólidos com o aproveitamento energético. A assinatura do 

convênio está agendada para o próximo dia 17 de dezembro as 15h00 no Gabinete do Sr. 

Prefeito. A Sra. Presidente enfatizou a importância do projeto quanto a formação 

acadêmica, bem como, a possibilidade de abrir novos horizontes em relação à destinação 

final adequada de resíduos sólidos e que esse projeto não onerará os cofres da Prefeitura 

pois será totalmente financiado pelo Governo do Estado de São Paulo. O conselheiro Aldo 

perguntou o que será feito com os equipamentos após o projeto e foi informado que devido 

ao fato de ser um projeto piloto de pequena escala os equipamentos serão desmontados, 

pois a ideia é a pesquisa. O conselheiro Paulo Velzi enalteceu e parabenizou a iniciativa e 

acolhimento do projeto por parte do município e que com certeza Bertioga será uma 

referência nacional quanto a solução da destinação final de resíduos sólidos. A Sra. 

Presidente enfatizou que outro ponto importante colocado pela equipe técnica do IPT foi a 

acolhida e comprometimento por parte da equipe técnica da SM. A Sra. Presidente 

informou também que foi assinado o convênio com o Governo de Estado sobre o Projeto 

Litoral Sustentável e o conselheiro João Nóbrega informou que dos 16 municípios 

litorâneos somente 7 firmaram o convênio com a SMA de SP. 

3. Assuntos Gerais:  

a) Aniversário do PERB: o conselheiro Paulo Velzi informou que recebeu um email com 

convite para celebração do aniversário do PERB e que não há nenhuma comemoração 

a ser celebrada, pois com a instituição do parque somente trouxe problemas para o 

município. O conselheiro Paulo Velzi sugeriu também que a equipe do DOA fosse 

dividida para que além da fiscalização em áreas verdes fizesse uma fiscalização mais 

efetiva nas áreas de praia, principalmente em relação aos Jet Skis. 
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b) Licenciamentos: a Sra. Presidente  informou que estão sendo questionados os 

procedimentos de licenciamento ambiental por parte de uma Vereadora. Por conta 

disso o Ministério Público - GAEMA enviou uma recomendação para que a SM faça 

somente o licenciamento de terrenos com até 1.000m2 e que acima disso seja 

encaminhado direto à CETESB. O conselheiro Paulo Velzi sugeriu trazer as Promotoras 

do GAEMA para uma reunião do CONDEMA para conhecer os trabalhos da SM e a 

Sra. Presidente informou que sempre buscou a proximidade para esclarecer qualquer 

dúvida por parte da vereadora, porém não houve nenhuma intenção de acolhimento e 

aproximação por parte da vereadora. 

c) Limpeza Pública de Boraceia: o conselheiro Ubirajara novamente solicitou providências 

quanto a melhoria da limpeza pública no bairro de Boraceia, a qual continua precária.  

d) Lançamento de livro do IPEA: o conselheiro Paulo Braga informou do lançamento do 

IPEA que trata das tendências mundiais para 2030 e que vale a pena baixar 

gratuitamente, pois diversos assuntos interessantes estão disponíveis.            

A próxima reunião ficou agendada em 26 de janeiro 2016, 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, 15 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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