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ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2016 

Data: 30/11/2016  

Local: Viveiro de Planta “Seo Leo” 

Início: 10h00 Término: 12h00  

 

A Senhora Presidente iniciou a reunião justificando a ausência dos representantes da ONG 

Crescer, da Fundação 10 de Agosto e ausentes os representantes do IBAMA e da CMB.  

Foi dispensada a leitura da ata 188 pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por email 

aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim aprovada por 

unanimidade.  

A Senhora Presidente solicitou a inversão da pauta para que a apresentação das atividades 

do viveiro aconteça antes dos assuntos gerais, o que foi aprovado por todos os presentes. 

PAUTA:  

1. Projeto de Lei sobre Logística Reversa: iniciou-se explicando a ideia da elaboração da Lei 

para regrar, em âmbito municipal, toda a gestão quanto ao manejo dos resíduos de Logística 

Reversa, os quais são de responsabilidade dos geradores. Foi informado que recentemente, 

as tratativas com os segmentos foram iniciadas. Com o segmento pneumático – lojas que 

comercializam pneus e oficinas mecânicas - foi realizada reunião com o objetivo de orientar a 

logística já implantada no município, na qual os comerciantes entregarão os resíduos 

pneumáticos em local já instalado pela municipalidade, que receberá esse material e 

posteriormente será encaminhado para destinação final por meio de convenio com a 

RECICLANIP, o qual já está formalizado e sem nenhum custo para o município. O conselheiro 

Fernando explicou que nesta reunião foi informado pelo segmento comercial que os mesmos 

foram intimados pelo MP-GAEMA para prestar esclarecimento quanto à destinação final dos 

pneus. A Sra. Presidente informou também que estão sendo desenvolvidas tratativas junto ao 

segmento de pilhas e baterias. A CDL está articulando entre a Prefeitura e o comercio local, 

que terá dispositivos para receber esses resíduos para futura destinação. Informou ainda que 

está sendo construído em âmbito Estadual o Acordo Setorial referente a esses resíduos. A Sra. 

Maria informou que está tendo dificuldade para fazer acertos com os segmentos, pois os 

Acordos Setoriais em âmbito Estadual ainda estão em fase de discussão e elaboração. A Sra. 

Presidente informou que o procedimento da aprovação da lei especifica de Logística Reversa 

está sendo passado pelos Conselheiros e posteriormente à técnica legislativa e Câmara 

Municipal. Foi informado pela senhora Vanuzia que as leis encaminhadas até o final do 

mandado da gestão perderão a eficácia e a nova gestão terá que reencaminhar ao legislativo. 

2. Encaminhamento sobre Plano de Saneamento: a Sra. Presidente informou a realização de 

reunião junto a Agencia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – 

ARSESP, com o objetivo de apresentar as particularidades do município quanto ao 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo atualmente explorados pela 

concessionaria Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo – SABESP e por sistemas 

autônomos operados por Associações de Amigos, como nos casos dos loteamentos da Riviera 

de São Lourenço e Morada da Praia e do SESC. Informou que nesta reunião muitos pontos 

ficaram sem respostas quanto a possível atuação por parte da Agência Reguladora no 

município, porém ficou claro que as peculiaridades dos sistemas autônomos serão respeitadas. 

Ficou acordado que município enviará informações dos envolvidos quanto aos sistemas de 

água e esgoto para uma análise por parte do setor jurídico da ARSESP para verificação da 

possível atuação no município. A Sra. Presidente enfatizou a importância da elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Ambiental para atender a formalidade da celebração dos 

contratos de serviços entre o município e os prestadores de serviços envolvidos, pois sem 
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esse instrumento, o município fica impossibilitado de instituir  relações legais e receber 

recursos financeiros no segmento e ainda, foi mencionada a importância da lei autorizativa que 

o legislativo municipal  tem que aprovar para que possa ser firmado o convênio entre o Estado 

de São Paulo e município para tratar do termo de cooperação na área de saneamento básico. 

3. Apresentação dos trabalhos do Viveiro e do Núcleo de Educação Ambiental: A Sra. 

Presidente fez uma breve revisão dos assuntos apoiados pelo Conselho, citando  as questões 

dos resíduos sólidos e mencionando o caos instalado em alguns municípios da Baixada. Citou 

a questão da iniciativa da Prefeitura na contratação da Cooperativa que demonstrou uma 

eficácia significativa economicamente e um importante ganho ambiental. Só nesses 10 meses 

de trabalho da Cooperativa na coleta seletiva foram economizados R$ 300.000,00 do cofre 

municipal. Foi sugerido que a economia financeira custeasse uma campanha de 

conscientização sobre a coleta seletiva. Foi sugerida também a criação de um aplicativo sobre 

coleta seletiva e foi informado que uma faculdade regional já procurou o município para 

desenvolver esse aplicativo sobre o assunto. Informou também sobre o grande sucesso do 

curso de capacitação para os professores e agentes de saúde, que estão muito satisfeitos com 

o resultado e foi convidada uma agente de saúde para dar um depoimento sobre o curso. A 

agente explanou os ótimos resultados já alcançados em termos de redução de lixo e de 

conscientização sobre a separação dos materiais, e se sentiu muito lisonjeada em estar 

participando. A Sra. Presidente informou também que o SEBRAE estará ministrando curso 

ainda no mês de dezembro sobre Empreendedorismo para Cooperativas – “Aprendendo a 

Empreender”. O Curso será realizado no Centro de Gerenciamento e Beneficiamento de 

Resíduos Sólidos e todos os cooperados deverão participar. A Sra. Presidente convidou a 

Engenheira Florestal Maria Carvalho para apresentação dos trabalhos do Viveiro de Mudas. 

Inicialmente a Sra. Maria apresentou a equipe do viveiro e apresentou o histórico e as atuais 

atividades e programas desenvolvidos, como o manejo de mudas para recuperação do Jundu. 

Foi perguntado se existe um Plano Diretor de Arborização Urbana e foi informado que sim, 

porém não existe a lei que regulamenta. A Sra. Maria convidou o Sr. Matheus, estagiário do 

Viveiro, para explanar sobre o programa de recuperação do Jundu. A Sra. Presidente 

apresentou o projeto do Parque do Jundu que está em fase de implantação e apresentação do 

projeto executivo. A Sra. Maria convidou o Sr. Gabriel, estagiário do viveiro, a apresentar as 

atividades desenvolvidas de arborização urbana. Foi apresentada a importância da arborização 

e os procedimentos para o desenvolvimento do projeto. A Sra. Maria apresentou também o 

programa Quintais da Mata Atlântica que tem como objetivo social a geração de renda através 

do cultivo dos frutos da Mata Atlântica como o Cambuci, Aroeira e Palmito Jussara. O viveiro 

faz a doação das espécies e orientação para o cultivo e importância da ação sustentável com o 

viés de preservação e geração de renda. A Sra. Maria convidou a Sra. Thais a explanar sobre 

o projeto para fomentar a segurança alimentar por meio de alimentos orgânicos. Estão sendo 

realizadas feiras de orgânicos utilizando grupos locais e regionais que desenvolvem o cultivo 

dos alimentos orgânicos e agricultura familiar. Foi perguntado sobre os andamentos dos 

projetos apresentados em relação à próxima gestão. A Sra. Presidente falou que ainda não foi 

procurada pela comissão de transição e teme pela continuidade dos projetos. A Sra. Maria 

convidou a equipe do Núcleo de Educação Ambiental para explanar sobre os trabalhos 

desenvolvidos, enfatizando sobre o numero dos atendimentos realizados que aumentaram 

significativos após a reforma do Viveiro de Mudas. Os programas já estão inseridos na grade 

curricular do ensino municipal. As inúmeras atividades foram apresentadas pelos estagiários 

Camila, Letícia e Felipe. O conselheiro Paulo Braga sugeriu que o Conselho faça uma moção 

de parabenização a toda equipe da Secretária de Meio Ambiente pelos trabalhos 

desenvolvidos, a qual foi aprovada pelos Conselheiros presentes. Ainda foi sugerido o envio de 

um ofício para a próxima gestão para a manutenção da equipe atual até o termino da próxima 

temporada, visando atender as grandes demandas geradas durante o verão.    

4. Assuntos Gerais. 
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a) Prestação de contas FUNESPA – foram apresentadas planilhas dos meses de setembro e 

outubro de 2016 com as movimentações realizadas na conta do fundo. 

b) Rádios de Comunicação da Diretoria de Operação Ambiental: Foi perguntado como anda 

a manutenção dos rádios e foi esclarecido que foram contatadas algumas empresas, 

porém não houve retorno. 

c) Obra do DOA: o Conselheiro Paulo Velzi informou que as obras do DOA estão em 

andamento e serão iniciadas as obras dos 2 ecopontos.  

d) Banheiros Químicos no bairro do Indaiá: O conselheiro Paulo Braga solicitou ao Conselho 

o custeio da instalação de banheiros químicos para o bairro do Indaiá para utilização de 

banhistas. Foi comentado pelo Conselheiro Paulo Velzi que no passado foi feito esse 

trabalho e que infelizmente não deu certo por diversos fatores de manutenção, limpeza e 

logísticas.  

e) Rede de esgoto no Jardim São Lourenço: Foi perguntado sobre o lançamento de esgoto 

clandestino e foi informado que foi feita a vistoria, constatada a irregularidade e autuado o 

infrator. 

f) Denuncia sobre o deposito de resíduo em Boraceia: Foi informado que estiveram no local, 

que foi realizado relatório fotográfico e enviado memorando ao DOA para fiscalização. 

g) Pendências sobre atas anteriores: a Senhora Tereza perguntou sobre algumas demandas 

anteriores, citando a situação de segurança das captações de água e foi informado que foi 

oficiado pedido esclarecimentos para a SABESP. Porém, a situação das captações de 

Bertioga é privilegiada, pois os pontos encontram-se protegidos pelas Unidades de 

Conservação e inacessíveis à população. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 13 dezembro de 2016, na sala de reunião do 

Shopping da Riviera. Nada mais havendo para tratar, a Senhora Presidente parabenizou toda a 

equipe pelo empenho e dedicação e 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, 30 de novembro de 2016. 

 

 Bióloga MARISA ROITMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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