ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2016
Data:

23/02/2016

Local:

Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço

Início:

09h55

Término:

12h00

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.
Ausentes os representantes do IBAMA, SMA e da CMB. Foi dispensada leitura e aprovada
a Ata da reunião anterior.

PAUTA:

1. FUNESPA: a Sra. Presidente informou que dia 20/02/2016 foi apresentada à comissão
gestora do FUNESPA a planilha de movimentação referente ao ano de 2015, havendo
um saldo atual de R$ 493.760,88. Foram gastos R$ 379.000,00 durante o ano.
Informou também que houve uma redução nos licenciamentos devido a questão junto
à Fundação Florestal e as compensações em áreas particulares do PERB. Problema
esse já resolvido. Houve alguns pedidos para utilização de recursos do fundo para o
pagamento de projetos como a taxidermia de uma onça pintada, um quati. Os animais
taxidermizados auxiliam bastante na abordagem dos projetos de Educação Ambiental
e formam um importante acervo da SM de exemplares de fauna nativa. A Conselheira
Teresa perguntou se foi feita a modalidade de investimento das contas do FUNESPA e
foi informada que sim. Hoje, o maior montante está em poupança.
2. Trabalhos desenvolvidos no ano de 2015 pela SM: a Sra. Presidente informou que
o município foi novamente certificado pelo Programa Município Verde Azul do Governo
do Estado de São Paulo e foi premiado com o troféu Franco Montoro pela melhor
Gestão Ambiental na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. Foram iniciados os
planos e planejamento para 2016. A SMA sinalizou que o enfoque deste ano, devido a
crise hídrica, será a proteção das nascentes de água, muito embora no município de
Bertioga todas as nascentes estão inseridas em área de Parques Estaduais. Em
continuação à apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela SM no ano de 2015,
informou a importância da autorização de supressão de vegetação se dá somente
mediante a compensação das áreas, o que é sempre maior que a área suprimida,
acarretando um grande ganho ambiental. O Conselheiro Paulo Velzi sugeriu a
divulgação dos dados enfatizando o apoio do Conselho quanto à gestão ambiental no
município. A Sra. Presidente informou que com a pavimentação das ruas e a
construção das calçadas, está sendo desenvolvido pela equipe do Viveiro de Plantas
“Seo Leo”, a adequação da arborização urbana. O Conselheiro Wilson Roberto
perguntou se houve alguma autuação junto às marinas do bairro Jardim São Lourenço,
pois tiveram várias reclamações de moradores locais e foi informado que será feito o
levantamento sobre a situação. O Sr. Ian perguntou como anda a situação do Sitio São
João. Foi informado que a equipe do viveiro de plantas está desenvolvendo orientação
quanto ao plantio de frutas nativas para fomentar a renda da comunidade local. Em
relação ao Núcleo de Educação Ambiental, a Sra. Presidente enfatizou que todas as
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temáticas relacionadas ao meio ambiente estão inseridas na grade curricular das
Escolas Municipais. O Conselheiro Ubirajara colocou que em publicação do Boletim
Oficial do Município menciona que houve uma redução na geração de lixo nas praias.
Porém, em Boraceia, isso não ocorreu e que a situação ainda é critica e apresentou
fotos do local durante a temporada. A Sra. Presidente informou que em relação a
denuncia protocolada em reunião passada sobre o despejo irregular de esgotos em
vias púbicas no bairro Morada da Praia, foram feitas fiscalizações e autuações por
parte da fiscalização ambiental, nas moradias que tiveram acesso e foram notificados
os moradores das casas que se encontravam fechadas para agendamento das
vistorias. Do total de residências denunciadas, já foram vistoriadas cerce de 60%
delas. Para cada uma, foi aberto um Processo Administrativo de acompanhamento.
3. Apresentação da Coopersubert: a Sra. Presidente informou que a partir do dia 01 de
fevereiro de 2016, foi repassado para a Cooperativa local a coleta seletiva dos
resíduos recicláveis e apresentou o Sr. Clovis que é o presidente desta entidade. Ele
agradeceu a oportunidade e enfatizou que para o sucesso do programa de coleta
seletiva, a participação popular será muito importante, pois a separação dos resíduos
secos passíveis de reciclagem é fundamental para a manutenção da cooperativa. Ele
agradeceu o apoio da Prefeitura. O Conselheiro Ubirajara colocou que em dias
chuvosos o caminhão de coleta seletiva trafega sem a cobertura dos resíduos
recicláveis, e foi informado que isso não interfere na qualidade do material a ser triado
e vendido. O Sr. Ian informou que o problema são os LEVs que não podem molhar,
porém a equipe responsável tem essa preocupação e orienta aos parceiros que fazem
a guarda do equipamento que mantenha os LEVs em local coberto. O Conselheiro
Aldo perguntou se há alguma intenção junto à Cooperativa em agregar os carrinheiros
na coleta dos recicláveis e foi informado que há essa intenção, porém necessita de
uma melhor estrutura por conta do problema social. A maioria dessas pessoas utiliza
os seus ganhos para sustentar o vicio do alcoolismo e outras drogas e precisam
passar por tratamento. O Sr. Ian sugeriu melhorar a divulgação da coleta seletiva. O
Conselheiro Fernando informou que inicialmente tem que estruturar primeiro a
capacidade de triagem da Cooperativa para depois melhorar a coleta, pois atualmente
todo o material coletado já sobrecarrega os cooperados e que no futuro inclusive será
utilizado os agentes de saúde comunitários para ajudarem na divulgação domiciliar. O
Conselheiro Aldo perguntou se há a possibilidade da cooperativa comprar o material
coletado pelos carrinheiros e foi informado que sim, não há nenhum impeditivo legal e
que haverá dois ecopontos (um em Boraceia e outro ao lado da Rodoviária no bairro
da Vista Linda) e a ideia inicial é que sejam operados pela Cooperativa.
4. Termo de Acordo da Riviera de São Lourenço: a Sra. Presidente convidou todos os
presentes para o próximo dia 29 de fevereiro às 15h30, será realizada a solenidade de
assinatura do termo de compromisso entre a Prefeitura, GAEMA e o empreendimento
Riviera de São Lourenço, com a presença de todos os envolvidos e convidou o
Conselheiro Carlos Figueiredo a explanar sobre o acordo. Ele informou que esse
acordo irá disponibilizar para a população vários equipamentos de interesse social no
local onde hoje está instalada a Vila Militar e que todo o recurso financeiro e execução
das obras serão por conta da Sobloco. Além desses equipamentos, será construída a
sede da Diretoria de Operações Ambientais – DOA e a transferência da Equoterapia
para o local da Vila Militar. O Sr. João, morador de Boraceia, sugeriu que fosse usado
esse recurso para a reforma da UBS do bairro. O Conselheiro Carlos continuou sua
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explanação e enfatizou que todas as decisões foram tomadas com a anuência do
GAEMA e que varias demandas solicitadas tiveram parecer desfavorável pelo referido
órgão. O Conselheiro Aldo colocou que a forma que foi tomada essas decisões foi
complicada devido à problemática da Vila Militar e foi informado que toda a decisão foi
tomada pelo GAEMA e homologada pela Justiça. O Conselheiro Paulo Velzi enfatizou
que o sucesso dessa decisão foi graça aos esforços conjuntos de todos, inclusive da
Senhora Presidente.
5. Assuntos Gerais:
a) Leis de RCC e EIV: a Conselheira Teresa sugeriu que fosse mantida a formatação
das leis e que somente fosse modificado o Código Tributário para aplicação destas.
b) EIA/RIMA da obra da Sabesp: a Conselheira Teresa perguntou se houve alguma
devolutiva da obra da Sabesp referente à captação de água no Rio Sertaozinho e
foi informada que até o momento não havia nenhum parecer sobre o assunto.
c) Costa do Sol: foi informado que em reunião no GAEMA, as promotoras estão se
embasando, ainda, na Resolução de proteção dos 300 metros de Preamar e que o
próximo alvo de embargo será o Loteamento Costa do Sol.

A próxima reunião ficou agendada para 29 de março de 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, 23 de fevereiro de 2016.

Bióloga MARISA ROITMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Adriano Gonçalves Baião

Fernando Almeida Poyatos

PMB – titular

PMB – titular

Carlos Figueiredo de Mello

Wilson Roberto da Silva

Fundação 10 de Agosto - titular

AJSLI –titular

Teresa Cristina Pinho Favaretto

Paulo Roberto Maria Velzi

Instituto Irmão Sol – suplente

AEAAB - titular

José Aldo Ricardo Favaretto

Ubirajara Gonçalves de Lima

ONG Crescer – titular

OSCIP Boraceia Viva – titular
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