ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2018

Data:

24/04/2018

Local:

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB

Início:

09h30

Término: 12h00

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, SMA, CMB
(Nelo) e Fundação 10 de Agosto.
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. Assuntos Gerais:
a. Conselheiro Ubirajara: denuncia que no dia 11 e dia 14 p. p. caminhões e máquinas
da prefeitura estavam retirando terra que estava depositada na área pública atrás do
Ginásio e Escola Municipal e que foi levada para um depósito. Disse que as máquinas
não tinham logotipo da prefeitura. Falou com Sr. Rachid, que o direcionou para o Diretor
Alemão, este disse que segunda iria verificar. No dia 19 falou com o Godoi. Denuncia
ainda que a terra está sendo supostamente vendida. Disseram que a terra esta vindo
da Riviera. Conselheiro Ubirajara acrescentou que ninguém o procurou para consultá-lo
ou questioná-lo, disse que tem testemunhas. O Sr. Presidente informou que será
instaurado processo administrativo para apuração. O Conselheiro Ubirajara informou
que os resíduos da construção de um prédio pertencente a Imobiliária Cristal está
sendo jogado na rua, Av. B, Rua Maria de Lourdes, e que a mesma construtora não
coloca caçamba.
b. Conselheiro Paulo Velzi: informa que esteve no evento da A Tribuna sobre
Saneamento, era o único representante de Bertioga, e que um dos diversos assuntos
foi sobre o movimento contra a Transposição e que o representante da SABESP disse
que o dinheiro liberado é para o estudo e não para dar início as obras. Sugere que,
caso esta obra transposição avance, há de se exigir contrapartidas para o município.
c. Conselheiro Ney Carlos: Acompanhando o raciocínio do conselheiro Paulo Velzi sobre
contrapartidas sobre a captação de águas do afluente do Rio Itapanhaú, colocou a
possibilidade da realização de estudos para também solicitar contrapartidas do Governo
do Estado, tanto pelo aproveitamento do Rio Itatinga para geração de energia pela
CODESP ao Porto de Santos, bem como pela Rodovia Rio-Santos, que nos causa
transtornos e pouco investimentos de modo a melhorar as condições de trânsito em
nossa cidade, enfim uma relação desigual do Estado para com o Município.
d. Conselheiro Fernando Poyatos: informou sobre a instauração de licitação para
aquisição de um caminhão de coleta seletiva, bem este que será pago mediante
repasse do FECOP, prêmio no MVA. Indagado pelos conselheiros sobre quem cuidará
do caminhão e como será a rota de serviço, informou que a rota será otimizada e
aumentarão os pontos das bags; e que após um trabalho de divulgação no Jd. Albatroz,
a coleta tem sido porta a porta e quer ampliar para Vista Linda e Boraceia. O
conselheiro Paulo Velzi disse que o custo da coleta porta a porta é altíssimo e inviável
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para Cooperativa. O conselheiro Fernando trará na próxima reunião um panorama da
coleta seletiva, o que melhorou e piorou, uma satisfação ao Conselho. A Sra. Rafaela
Cassaniga, presente na reunião sugere elaborar um desenho da rota da coleta seletiva
para colocar no comércio para que a população tenha conhecimento. O Diretor de
Operações Ambientais, Sr. Castro, participou da reunião de Plano Diretor na qual
representantes da Chácara Vista Linda reclamaram sobre a maneira que o lixo
domiciliar é depositado.
e. Wrykanâ: denuncia a retirada de terra em Boraceia. Fotografou e filmou o caminhão da
Prefeitura no local retirando a terra, e que a base do muro da escola está exposta às
intempéries por conta da retirada de terra, informa que questionou o Alemão e avisou
que o caminhão saiu carregado para Rua Maria Lourdes Guedes, teve como resposta
que desconhece e que iria averiguar. A retirada de terra ocorre na área pública próximo
da escola. O Sr. Castro comentou que tem a informação que a Secretaria de Obras
está usando a terra para as ruas.
f. Rafaela Cassaniga – ONG Full Forest: solicita a apresentação da proposta de projeto
para incluir na semana da Mata Atlântica, o Sr. Presidente a orientou apresentar este
projeto à Coordenadora de Educação Ambiental Mylene Lyra. No mais, fechou a
palavra agradecendo pela oportunidade da Cooperação Técnica entre o Município e a
ONG.
g. O Sr. Presidente informou que esteve com o Sr. Prefeito em reunião com o Secretário
de Meio Ambiente do Estado, discorrendo sobre:
I. Termo de Cooperação Técnica entre o Município e CETESB, ampliar área de
atuação com a inclusão do estágio inicial de vegetação, bem como a formação de
Grupo de Trabalho para discussões técnicas, buscando entendimento sobre
legislação em vigor, em especial sua aplicação sobre lotes insertos em áreas
urbanas consolidadas;
II. Plano de Manejo do PERB: que a Zona de amortecimento do respeite o Plano
Diretor do Município e o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE; bem como o
uso do parque seja garantido, fomentando o turismo contemplativo, as atividades
esportivas no meio natural e de pesquisa, bem como outras que permitam o
desenvolvimento sustentável, sempre em observância e respeito à Lei do SNUC.
O conselheiro Fernando disse que houve reunião técnica na Secretaria para
ajustar Zona de Amortecimento, onde foi pontuada as competências do município.
O conselheiro Paulo Velzi sugere acompanhamento na rotina das oficinas que
trabalha no plano de manejo. O Sr. Presidente convidou os Conselheiros a
participar no redesenho do mapa antes da próxima reunião técnica.
III. Resíduos da Construção Civil. Adesão ao sistema SIGOR, plataforma de
gerenciamento do RCC, o Estado disponibiliza sem custo algum para o município.
IV. Aproveitamento das águas do Rio Sertãozinho (Transposição do Rio Itapanhaú)
para reservação de água no sistema Metropolitano de São Paulo. Foi protocolado
ofício na Secretaria de Estado com o pedido de revogação da Licença Prévia
expedida no Licenciamento Ambiental, sob o Processo CETESB nº 166/2015.
Alternativamente foi exigido a realização de estudos (EIA/RIMA) em toda
extensão do Rio Itapanhaú, com reflexo na Bacia Hidrográfica da Baixada
Santista.
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f. Foi colocada a preocupação da queda de barreiras na Rodovia Mogi Bertioga, a
Secretaria de Serviços Urbano vem sendo cobrada quanto ao pedido ao DER do
material para utilização nas ruas e áreas públicas da cidade. Foi também protocolado
na fundação Florestal, solicitação de providências pelo descarte do material proveniente
da barreira em floresta abaixo da rodovia, causando degradação por sufocamento em
área especialmente protegida, pois esta compõe a Unidade de Conservação Parque
Estadual Serra do Mar. A outra questão abordada é a segurança desta rodovia pelos
impactos decorrentes da queda de barreiras e das explosões destas rochas. O Sr.
Presidente colocou que o Gabinete do Prefeito está solicitando informações sobre o
real estado da rodovia, a fim de garantir segurança a todos os usuários da via.
2. Projeto de Lei Programa de Educação Ambiental: o conselheiro Fernando falou que é
necessário documento para consolidar o Programa de Educação Ambiental independente
do governo, e assim apresentou a minuta da lei. Foi discutido e incluído o artigo terceiro,
inciso X referente a questão sócio ambiental. Foi solicitado pelos Conselheiros prazo para
melhor avaliação do projeto, que foi concedido. O Sr. Presidente solicitou o
encaminhamento à Secretaria de propostas para a próxima reunião;
3. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da 20ª Reunião do Conselho Diretor do
FUNESPA. A reunião concluiu com a autorização de despesas no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) para suportar com o pagamento do transporte no Projeto com o
Parque das Neblinas, onde participarão 400 crianças do ensino fundamental e
professores. Os conselheiros votaram pelo deferimento. O Sr. Presidente informou que
encaminhará aos conselheiros a prestação de contas referente ao ano de 2017 para a
próxima reunião.
A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de maio de 2018. Nada mais havendo para
tratar,
o
Sr.
Presidente
deu
por
encerrada
a
reunião,
da
qual
eu,
Sandra Regina Almeida (....................................), 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, 24 de abril de 2018.

MARCO ANTONIO DE GODOI
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Rita de Cássia Espósito Poço

Maria Inês Verdiani de Carvalho

CMB – titular

AMAB – titular

Fernando Almeida Poyatos

Ney Carlos da Rocha

PMB – titular

PMB – titular

Emerson Luis Costa

Teresa Cristina Pinho Favaretto

SESC – suplente

Pró-Urbe – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Paulo Roberto Maria Velzi

OSCIP Boracéia Viva – titular

AEAAB – titular
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