ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2014
Data:

29/04/2014

Local:

Sala de Reuniões da Casa da Cultura

Início:

09h30

Término:

11h30

Foi justificada a ausência da Sra. Presidente, que estava em missão externa
(SP), assim assumindo a presidência o Sr. Paulo Roberto Maria Velzi. Ausentes
representantes do IBAMA, SASL que justificaram a ausência. 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.
PAUTA:
1. Indicação de representante do CONDEMA para o Conselho Diretor do
FUNESPA: o Sr. Presidente explicou que, conforme determina a Lei Municipal nº
242, de 24 de setembro de 1997, se faz necessária a deliberação do Conselho
Comunitário de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA com indicação de dois
representantes eleitos para compor o Fundo Especial de Preservação Ambiental e
Fomento de Desenvolvimento – FUNESPA para o mandato de Mai 2014/Abr 2016.
Informou que a Câmara Municipal de Bertioga indicou por meio do Ofício 156/14CMB o servidor Ian Ernest von der Heide como seu representante e que a Diretoria
de Finanças informou o nome do Sr. José Pereira Costa Filho no verso do
memorando 073/14-SM. Os Conselheiros deliberaram e decidiram pela indicação
dos Srs. Paulo Roberto Maria Velzi e José Carlos Gonçalves. Assim, ficam
nomeados para compor o Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de
Desenvolvimento – FUNESPA, nos termos dos artigos 6º e 7º, da Lei Municipal n°
242/97, os seguintes membros:
I. MARISA ROITMAN – Secretária de Meio Ambiente;
II. BOLIVAR BARBANTI JUNIOR – Diretor de Operações Ambientais;
III. JOSÉ PEREIRA COSTA FILHO – Servidor municipal indicado pela Diretoria
de Finanças para exercer a função de Assessor de Finanças do FUNESPA;
IV. PAULO ROBERTO MARIA VELZI – representante do CONDEMA eleito;
V. JOSÉ CARLOS GONÇALVES – representante do CONDEMA eleito;
VI. IAN ERNEST VON DER HEIDE – representante indicado pelo Legislativo
Municipal;
O Sr. Presidente informou que providenciará o Decreto para nomeação dos novos
membros e que o Conselho será presidido pela Secretária de Meio Ambiente,
membro nato, conforme estabelece o artigo 18, da Lei Municipal nº 289/98.
2. Resíduos sólidos: O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Amaral da SM que
explanou sobre o remodelamento da rota da coleta seletiva dentro municipalidade,
comunicando a ampliação do programa para o bairro do Indaiá. O Sr. Presidente
solicitou maiores informações sobre as obras em andamento dos galpões para o
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manejo dos resíduos gerados, na área de transbordo. A Sra. Maria Tereza da SM
fez as explicações sobre as obras e informou que a previsão é até o final do mês de
maio próximo estará sendo entregue um dos galpões para a relocação provisória da
cooperativa. O Sr. Ian questionou de quando da mudança haverá algum
beneficiamento do material para agregar valor comercial. A Sra. Maria explicou que
inicialmente não, mas está previsto para o futuro o beneficiamento de pneus, casca
de coco e etc. O Sr. Paulo Velzi colocou da necessidade de cuidados para com os
catadores informais e sugeriu um cadastramento destes. A Sra. Maria explicou que
atualmente não há a possibilidade de ampliação do quadro de cooperados devido
ao fato da capacidade de triagem do material coletado, mas há a intensão com as
novas instalações em ampliar as coletas e como consequência o quadro de
cooperados. O Sr. Ian solicitou que fosse feita uma campanha educativa para a
comunidade, informando sobre a limpeza e condicionamento do resíduo seco, para
evitar a proliferação de vetores e mau cheiro. O Sr. Ubirajara informou que o PEV
instalado no supermercado Empório em Boraceia está ao relento assim danificando
o equipamento. Foi explicado pela equipe da SM que, devido às ações de vândalos
no local, o proprietário solicitou que fosse colocado no local hoje instalado, pois já
houve a colocação de fogo no PEV e quase teve seu estabelecimento atingido. Foi
sugerido pelo Sr. Ian a instalação de abrigos nos PEV’s para evitar que molhe o
material e proteja o equipamento. O Sr. Paulo Velzi sugeriu que fossem feitos
orçamentos e encaminhados para o CONDEMA para que possa ser usada verba do
FUNESPA para instalar esses abrigos. O Sr. Nelo solicitou informações sobre a
elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e foi informado pela equipe da
SM que está em fase de conclusão e já houve no final de 2013 três apresentações e
três leituras públicas e que estão sendo elaborados os trabalhos em conjunto com o
GAEMA, devido às ações que serão feitas de forma regionalizada.
3. Assuntos Gerais: O Sr. Paulo Velzi solicitou informações ao representante da
SABESP sobre os andamentos das perfurações dos poços e se teriam alguma
informação relevante para ser explanada. O Sr. Silvio explicou que em relação aos
poços não há maiores informações, que estão sendo feitos ainda alguns estudos e
informou que os reservatórios de água tratada já estão em operação. O Sr. Nelo
questionou sobre o convênio junto a CETESB, pois segundo o mesmo há uma
liminar impeditiva de convênios junto aos municípios. O Sr. Paulo Velzi informou que
no convênio com o município somente os licenciamentos para supressão de
vegetação e que tal procedimento não há nenhum impeditivo, pois está respaldado
pela Lei da Mata Atlântica e que os municípios estão se aprimorando para atuação
de licenciamentos de grandes empreendimentos, e solicitou que na próxima reunião
haja maiores esclarecimentos sobre o assunto pela senhora Secretária de Meio
Ambiente. O Sr. Ian solicitou que fosse criado um fluxograma sobre os processos
junto a SM e foi explicado que tal procedimento já existe e o Sr. Paulo Velzi solicitou
que em próxima reunião houvesse uma apresentação por parte da SM sobre esse
fluxograma. O Sr. Ian enalteceu o desprendimento da SM, no entanto, sugeriu que
houvesse o acompanhamento dos documentos para evitar o retrocesso do
processo. O Sr. Paulo sugeriu que na apresentação do fluxograma seja inserido
todo os tramites da Prefeitura como um todo e que fosse melhorado o sistema de
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informações de forma informatizada para melhorar o acompanhamento pelos
interessados. O Sr. Roy informou que foi agendada uma visita com o Ministério
Público para vistoriar a área da Ilha do Rio da Praia e que está visita não foi
realizada e nenhum comunicado foi feito. Explicou ainda que quando a área era
administrada pela associação de moradores era mais bem cuidada e que quando da
instalação do Parque por meio de Decreto houve um abandono da área e que esta
está muito vulnerável. A Sra. Tereza solicitou maiores informações sobre os R$
250.000,00 que foi anunciando no Boletim Oficial sobre o Programa do município
Verde Azul e foi explicado que esse valor não é disponibilizado em forma de espécie
financeira, mas sim é um convênio que foi assinado entre o município e o Estado
para a compra de uma retro escavadeira que o município terá que adquirir por meio
de licitação e efetuar o pagamento e posteriormente será feito o repasse do valor
para reembolsar os cofres do município.
A próxima reunião foi agendada para o dia 27 de maio de 2014. Nada mais havendo
para tratar, o Sr. 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, pelo Presidente e demais membros presentes.
É parte integrante desta ata a Lista de Presença.
Bertioga, 29 de abril de 2014.

Paulo Roberto Maria Velzi
Vice-Presidente do CONDEMA

Agnes Junqueira Crespo

João Carlos dos Santos Lopes

SMA – suplente

PMB – titular

Nelo José Fernandes

José Carlos Gonçalves

CMB – titular

CMB – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Marcelo Godinho Lourenço

OSCIP Boracéia Viva – titular

AEAAB – titular

Teresa Cristina Pinho Favaretto
ONG Crescer – suplente
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