RELATÓRIO CONDEMA
Reunião 190, de 13 de dezembro de 2016.
A Presidente do CONDEMA e Secretária de Meio Ambiente do Município de
Bertioga, Sra. Marisa Roitman, apresentou retrospectiva, incluindo estatísticas,
das ações desenvolvidas pela Secretaria e suas unidades subordinadas durante
todo o ano de 2016. Abordados temas como Tramitação de Processos, Forças
Tarefas da Diretoria de Operações Ambientais, Licenciamento Ambiental,
Resíduos Sólidos, convênio com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT,
Educação Ambiental, Barco Escola, ações do Calendário Ecológico, ações para
a temporada de Verão, Coleta Seletiva, convênio com a Cooperativa
COOPERSUBERT e diagnóstico de ganhos sociais e ambientais e de economia
para os cofres públicos.
Nos Assuntos Gerais houve queixa sobre falta de limpeza nas lixeiras da praia e
a Sra. Presidente comprometeu-se a levar a questão para a secretaria
responsável – SU. A Sra. Presidente também explicou as providências tomadas
em relação a denúncia feita em reunião anterior sobre lançamento de esgoto no
Jardim São Lourenço.
Não houve deliberação do CONSELHO.

Reunião 191, de 31 de janeiro de 2017.

Nesta reunião, em face de mudança de Governo, apresentou-se o recémnomeado Secretário de Meio Ambiente e, portanto, presidente do CONDEMA,
Sr. Fábio Fernandes. O Sr. Presidente falou sobre a abertura de inscrições para
representantes da Sociedade Civil para nova composição do Conselho que deve
tomar posse em abril de 2017. Informou que serão seguidos os procedimentos
de praxe e que todo o processo será divulgado na mídia oficial do município –
Boletim Oficial (jornal impresso) e site www.bertioga.sp.gov.br. Formou-se
comissão para análise da documentação dos inscritos: o Diretor de Operações
Ambientais, Nelson Jorge de Castro e os conselheiros Paulo Braga e Ubirajara.
Em princípio os Conselheiros conversaram sobre temas pertinentes ao
Conselho, como funcionamento, gerência do FUNESPA, Comissões,
necessidade de atualização em legislação. Concluíram que estes assuntos
serão mais bem discutidos em ocasiões adequadas.
Nos Assuntos Gerais o Sr. Presidente informou ter solicitado reunião com o
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Dr. Ricardo Salles e com o Gerente
Regional da CETESB, Sr. Marcos Cipriano, para tratar de Licenciamento

Ambiental. O conselheiro Carlos Figueiredo informou que a Dra. Flávia,
Promotora, estaria em Bertioga realizando vistoria no dia 09 de fevereiro
referente às benfeitorias para o município, firmadas no acordo judicial.
O Diretor de Operações Ambientais, Nelson Jorge de Castro falou sobre ações
da Diretoria e sobre a necessidade de apoio de outros setores. Apresentou a
veterinária Rafaela Cassaniga, que realiza trabalho voluntário com animais
domésticos e silvestres. A Sra. Rafaela solicitou apoio do Conselho e teve
permissão do Sr. Presidente para apresentar projeto em próxima reunião.
O Coordenador de Controle de Ocupações da Secretaria de Meio Ambiente, Sr.
Valdizar, falou sobre a necessidade de uso de retroescavadeira nas ações da
Diretoria e foi informado de que existem duas destas: uma no transbordo e outra
utilizada pela Secretaria de Serviços Urbanos. Decidiu-se que o Sr. Presidente
entraria em contato com o Sr. Secretário de Serviços Urbanos para conversar
sobre o assunto.
DELIBERAÇÃO: a Sra. Mylene Lyra, Coordenadora de Educação Ambiental da
SM, ausente em razão de estar realizando o Curso de Férias para crianças do
município, solicitou ao conselheiro Eng. Fernando Poyatos, Coordenador de
Planejamento Ambiental da SM, que levasse ao Conselho a demanda referente
à aprovação de verba para aquisição de mesas para exposições e eventos
diversos. Os conselheiros APROVARAM, por unanimidade, destinação de verba
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para esta demanda.

Reunião 192, de 14 de março de 2017 (referente ao mês de fevereiro).

Não houve quórum. O Sr. Presidente entregou ao Sr. Nelson Jorge de Castro a
documentação dos representantes da Sociedade Civil inscritos para participar
da nova composição do Conselho para avaliação da Comissão formada em
reunião anterior. Conversaram sobre necessidade de atualização da legislação
referente a composição do Conselho e o Sr. Presidente afirmou que este assunto
será levado adiante. Reafirmou a necessidade da participação de outros
segmentos da sociedade que não são hoje abrangidos pela Lei e disse que
levará esta demanda ao Sr. Prefeito que, se por bem assim entender, poderá
solicitar tal alteração. Citou os nomes das entidades inscritas e informou que
prosseguirá com os atos de praxe.
Nos Assuntos Gerais o Sr. Secretário informou sobre a 1ª Etapa do Plano
Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista –
PRGIRS/BS, que aconteceu na AGEM e sobre como o município está fortemente
engajado nesta questão desde 2015, inclusive contando com a parceria do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. Atualizou informações sobre o Plano

Municipal de Gerenciamento Integrada de Resíduos Sólidos. Os presentes
conversaram sobre a importância do envolvimento de todos, especialmente
Poder Público, Conselho e de cada indivíduo para o sucesso deste Plano.
Questionada a continuidade de projetos implantados na gestão anterior, como o
Projeto de Arborização Urbana, o Quintais da Mata Atlântica, dentre outros
projetos sociais desenvolvidos em parceria e para a comunidade, o Sr.
Presidente tranquilizou todos afirmando que estes serão mantidos/retomados.
Lembrou que, além de importantes para a comunidade, os projetos fazem parte
de objetivos estipulados no Programa Município Verde Azul.
O Diretor de Operações Ambientais, Sr. Castro, explanou sobre mudanças no
atendimento e ações da DOA, melhorando métodos de trabalho de modo a fazer
cumprir a Legislação Ambiental e para atender a comunidade de forma mais
adequada.
Em relação à questionamentos sobre Licenciamento Ambiental, o Sr. Presidente
atualizou as providências que vem sendo tomadas para restabelecer a
normalidade dos serviços.
Não houve deliberação do CONSELHO.

Reunião 193, de 28 de março de 2017.
Nesta reunião, em face de recente nomeação como Secretário Interino, o
Presidente apresentou-se. Registrou a presença do ilustríssimo Presidente da
Câmara, o Vereador Ney Lyra, nesta que será a última reunião do CONDEMA
com a atual composição. Informou sobre reunião da qual participou, junto de
representantes do município – o Exmo. Senhor Prefeito Caio Mateus; o VicePrefeito Marcelo Villares; o Presidente da Câmara, Ney Lyra; os Secretários
Jacob Paschoal G. da Silva, de Assuntos Jurídicos e Ney Carlos da Rocha, de
Turismo, Esporte e Cultura; o Diretor de Operações Ambientais, Nelson Jorge
de Castro e o Ex Vereador Sr. Antonio Rodrigues – com o Secretário de Meio
Ambiente de Estado, Ricardo de Aquino Salles, levando demandas para melhor
gestão ambiental no Município, a pretensão do Convênio de Cooperação
Técnica e Fiscalização com a CETESB, cumprindo obrigações legais e melhor
relação entre as instituições sob o aspecto do Licenciamento Ambiental; a
necessidade do Plano de Manejo do Parque Estadual Restinga de Bertioga e da
sua importância para o cumprimento das exigências legais, regramento de uso
e o fomento das trilhas ecológicas com desdobro nas ações do ecoturismo.
O Diretor de Operações Ambientais, Sr. Castro, falou da dificuldade, apesar dos
esforços, para conter ocupações irregulares e o conselheiro Paulo Braga
informou sobre o SP Serviços, aplicativo gratuito para celular, disponibilizado

pelo Governo do Estado, que serve como ferramenta auxiliar para denúncias
ambientais.
O conselheiro Fernando Poyatos, Coordenador de Planejamento Ambiental da
SM, informou que esteve no município de Ribeirão Pires, em evento do
relacionado ao Programa Município Verde Azul e ressaltou a sinalização do
Estado em respeitar a autonomia dos municípios em relação às suas demandas
e responsabilidades.
Dando início a pauta, sobre a composição do CONDEMA para o próximo biênio,
o Sr. Presidente informou que a todas as entidades tiveram sua documentação
aprovada pela Comissão. Posto que o número de inscritos é maior que o de
vagas em cada segmento, o Sr. Prefeito, respeitando o espírito democrático do
Conselho, deixou que as entidades decidissem entre si quais serias seus
representantes. Representantes de todas as entidades estavam presentes e
optaram por deixar a decisão para o Sr. Prefeito, como estabelece o dispositivo
legal, pois todas demonstraram interesse em participar do Conselho. Todos
ressaltaram, novamente, a necessidade de atualização da legislação pertinente.
O processo 847/2017, que trata da composição do biênio 2017/2019, será
encaminhado ao Sr. Prefeito para que este avalie e cumpra as formalidades da
nomeação.
Nos Assuntos Gerais o conselheiro Paulo Velzi informou que a Associação dos
Engenheiros (AEAAB) agora conta com uma vaga no Comitê de Bacias. O Sr.
Presidente esclareceu dúvidas sobre a aplicação da Resolução SMA/SP nº
07/2017 nos processos em curso. Ao ser questionado sobre lotes em situação
de preamar, explicou que hoje a situação está circunscrita à decisão liminar em
processo judicial movida MP Federal contra a CETESB. O Fiscal da SM Marcelo
Nehme prontificou-se a tomar providências sobre reclamação de problemas com
a SABESP no Jd. São Lourenço. Houve sugestão para aquisição de drone para
ser utilizado pela fiscalização e monitoramento ambientais e o Sr. Presidente
informou que a Secretaria de Habitação recebeu visita de prestadores desta
modalidade de serviço. O Diretor Castro atualizou informações sobre as ações
para contenção de invasões e outras ações da DOA. O Sr. Presidente voltou a
explicar a situação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,
dos Resíduos de Construção Civil e do Plano Municipal de Saneamento.
Em razão de solicitações sobre melhor acompanhamento do FUNESPA, os
Conselheiros estabeleceram que as reuniões do Conselho Diretor devem voltar
a acontecer sempre no mesmo dia e local, porém 30 minutos antes da reunião
do CONDEMA. O Sr. Presidente informou que saldo do fundo hoje é de
aproximadamente R$ 470 mil (quatrocentos e setenta mil reais).
DELIBERAÇÃO: o Diretor Castro justificou o requerido e apresentou três
orçamentos para demonstrar valor aproximado da Aquisição de uniformes
para Guarda Ambiental. Descreveu os itens, que devem atender 14 guardas

ambientais. O conselheiro Paulo Velzi sugeriu que o pedido fosse estendido aos
fiscais e os demais concordaram. Após conversarem, os conselheiros
APROVARAM por unanimidade verba de R$ 44 mil (quarenta e quatro mil
reais) para compra dos uniformes.

Reunião 194, de 28 de abril de 2017.
ATA em processo de aprovação dos conselheiros.

