ATA DA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2016
Data:

13/12/2016

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

09h50

Término: 12h00

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos,
agradeceu também a todos os Conselheiros pelo importante apoio e valiosas
contribuições durante todo o ano de 2016. Foi justificada a ausência dos
representantes da SMA/SP e ausentes os representantes do IBAMA e da CMB.
Foi dispensada a leitura da ata pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por
email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim
aprovada por unanimidade.
PAUTA:
1. Apresentação dos trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente em 2016: a
Senhora Presidente iniciou a apresentação de números e estatísticas referentes às
atividades desenvolvidas em 2016. Iniciou pelo DOA, cujas principais ações
desenvolvidas foram as atuações de Forças Tarefas nas áreas de invasões.
Informou a quantidade de processos tramitados pela SM – 3.116, atendidos 2.886
e 230 em andamento. Informou também as ações da DDA, com os atendimentos
aos licenciamentos em convênio junto a CETESB. Informou também o termino das
obras do Centro Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos Sólidos e a
conclusão da elaboração do PMGIRS. O fortalecimento na área de Resíduos
Sólidos, a continuidade do convenio com o IPT, a elaboração do Plano de RCC,
dentre outras. O conselheiro Aldo perguntou se tem prazo o convenio com o IPT e
foi informado que o prazo final seria de 2 anos, porém está em atraso devido ao
repasse da verba do Governo do Estado para continuidade do convenio. Ainda,
informou sobre as questões dos licenciamentos ambientais com supressão de
vegetação. Informou também sobre os trabalhos do Núcleo de Educação
Ambiental como os atendimentos do Barco Escola, encenação de Anchieta, e
todas as atividades relacionadas com o Calendário Ecológico, e ainda as ações
realizadas durante a temporada de Verão de 2015 e inicio 2016, quando foram
instalados postos de atendimento nas praias de Itaguaré e Guaratuba. O
conselheiro Ubirajara sugeriu que fosse expandido para outras praias, porém a
Sra. Presidente informou que a escolha foi feita devido ao apoio da Fundação
Florestal e devido a fragilidade destas. A Sra. Presidente convidou o conselheiro
Fernando para apresentar os dados atualizados sobre a Coleta Seletiva realizada
pela Cooperativa e explicou sobre o convênio com a Cooperativa e os resultados
positivos que foram apurados, sendo no inicio coletados em torno de 12 toneladas
e atualmente chegou a 50 toneladas de matéria reciclável. Apresentou números
que diagnosticaram ganhos sociais e ambientais, além de gerar uma economia de
aproximadamente de R$ 285.000,00 em 8 meses para o cofre público. Foi
perguntado se houve o aumento do número de Cooperados e foi informado que
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eram em torno de 7 e passaram para 21, todos eles com recolhimento de INSS em
dia. Foi informado ainda que houve uma melhora significativa na eficiência da
triagem, diminuindo muito o números de rejeitos gerados. O conselheiro Paulo
Braga perguntou se seria possível aumentar a coleta hoje de 3% para 5% em
relação ao material reciclável. Foi explicado que essas ampliações dependem de
investimentos de grande monta por parte da Prefeitura, na infraestrutura como
galpões e esteiras. Informou também que a Prefeitura fez interlocução com o
SEBRAE para realizar um curso para os Cooperados “Aprendendo a Empreender”,
que está agendado para os dias 19, 20 e 21 de dezembro. A Sra. Presidente
sugeriu convidar voluntários para ajudar em trabalhos voltados aos Cooperados.
2. Assuntos Gerais:
a) Limpeza das lixeiras em Boracéia: o conselheiro Ubirajara informou que há
mais de quatro anos vem solicitando a limpeza das lixeiras da praia, pois não
são limpas pela Prefeitura. Foi informado que a SM vem passando as
solicitações à secretaria responsável - SU.
b) Lançamento de esgoto no Jardim São Lourenço: a denúncia apresentada
na reunião passada foi apurada e constatada a irregularidade. O proprietário
do imóvel foi intimado e tem 30 dias para solucionar o problema do lançamento
irregular de esgoto na vala pluvial do bairro.
A Senhora Presidente, mais uma vez, agradeceu a todos os presentes pela parceria e
apoio e desejou que a próxima gestão realize um ótimo trabalho. 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, 13 de dezembro de 2016.
Bióloga MARISA ROITMAN
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Fernando Almeida Poyatos

Adriano Gonçalves Baião

PMB – titular

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Carlos Figueiredo Mello

AJSLI – titular

Fundação 10 de Agosto – titular

Paulo Braga de Oliveira
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Instituto Irmão Sol – titular

ONG Crescer – titular
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