RELATÓRIO CONDEMA
Reunião 194, de 25 de abril de 2017.
O Sr. Presidente do CONDEMA e Secretário de Meio Ambiente do Município de Bertioga,
Sr. Marco Antônio de Godoi, deu posse a nova composição do Conselho, conforme
Decreto Municipal 2.738, de 20 de abril de 2017, publicado no BOM n.º 769.
Conforme o Regimento Interno nomeou-se o Conselho Diretor do CONDEMA e duas
comissões, conforme segue:
a. Conselho Diretor:
Presidente: Marco Antonio de Godoi
Vice-Presidente: Paulo Roberto Maria Velzi
Diretor Administrativo: Fernando Almeida Poyatos
Diretor Financeiro: Marcos Laurenti
b. Comissão de Aprovação de Projetos: Paulo R. Maria Velzi, Fernando A. Poyatos,
Rita de Cássia E. Poço e Eduardo C. Lima Tomé (suplente).
c. Comissão de Aval. de Proj. de Esgotamento Sanitário - base na Lei 316/98 - art.
2º, § 4º (residenciais): Paulo R. Maria Velzi, Fernando A. Poyatos, Rita de Cássia E.
Poço e Eduardo C. Lima Tomé (suplente).
O Sr. Wilson, que não faz mais parte do CONDEMA, foi substituído, com a aprovação de
todos, pelo conselheiro Marcos Laurenti, no Conselho Diretor do FUNESPA, ficando
assim a composição do FUNESPA, que segue até abr/2018:
Secretário de Meio Ambiente: Marco Antonio de Godoi
Diretor de Operações Ambientais: Nelson Jorge de Castro
Assessor de Finanças: Márcio Ricardo de Oliveira Alves (DFI)
CONDEMA: Marcos Laurenti (nesta data)
CONDEMA: Paulo Braga de Oliveira (Ata 185/16)
Legislativo: Maria de Carvalho Teresa (Of. 142/17-CMB 28/03/17)
O Sr. Presidente explicou que antecipou os Assuntos Gerais visando agilizar as reuniões
e manter o foco da reunião na pauta, sem prejuízo dos que queiram manifestar-se.
Solicitou que os interessados inscrevam-se e então o tempo será dividido entre o número
de inscritos. Todos concordaram.
Assuntos Gerais: foi solicitado encaminhamento de Legislação Ambiental aos novos
Conselheiros; a pedido da Conselheira Teresa o Sr. Presidente atualizou informações
sobre o Plano de Resíduos da Construção Civil – RCC, sobre o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS e sobre o Plano de Saneamento.
Para o Sr. Wilson Roberto foram esclarecidas dúvidas sobre providências da PMB em
relação às restrições para aprovação de projetos inseridos na faixa de 300m preamar.

A Dra. Vera Lúcia da OAB falou sobre a necessidade de atualização da legislação que
compõe o Conselho. O Sr. Presidente explicou que o assunto vem sendo discutido e que
o Sr. Prefeito manifestou-se favorável a necessidade das atualizações, levando em conta
todas as demandas discutidas.
O Diretor de Operações Ambientais, Nelson Jorge de Castro falou da necessidade de
aprofundar a discussão sobre o Projeto de Lei que visa o congelamento de invasões. O
DD. Presidente da Câmara, Sr. Ney Lyra, e o Sr. Marcelo Nehme, fiscal da SM,
reforçaram o pedido. O Sr. Presidente informou que o assunto está na pauta para que
estes apontamentos sejam feitos logo a seguir.
A Sra. Rafaela Cassaniga apresentou projeto sobre Tratamento de Animais Silvestres
solicitando apoio do Conselho para parceria. Os Conselheiros solicitaram que a ONG
apresente projeto detalhado e objetivo para apreciação.
O Coordenador de Planejamento Ambiental e Conselheiro Fernando Poyatos informou
que foi nomeado representante da SM no Programa Município Verde Azul, tendo a
Coordenadora de Educação Ambiental, Sra. Mylene Lyra, como sua suplente. O
interlocutor apresentou o Relatório de Gestão Ambiental – RGA. Ao final convidou os
Conselheiros a participarem da Capacitação com os Especialistas que acontecerá pela
primeira vez no município no dia 04/5/17 (quinta-feira), a partir das 7h30 no SESC
Bertioga.
Projeto Lei - congelamento de Núcleos irregulares (Proc. PMB 2248/17), o Sr.
Presidente informou que é iniciativa da Secretaria de Assuntos Jurídicos e que, para
garantir a atenção necessária na análise e discussão do PL sem prejuízo dos
apontamentos que poderão surgir, o assunto será discutido na próxima reunião.
O Conselheiro Paulo Velzi entregou documento da Casa dos Conselhos solicitando apoio
do CONDEMA e foi informado que o Sr. Presidente solicitará pedido formal com
explicação detalhada quanto ao solicitado para que seja apreciado pelo Conselho.
DELIBERAÇÃO: o Sr. Presidente apresentou decisões da 8ª Reunião do Conselho
Diretor do FUNESPA, com a autorização de despesas que montam o valor de R$
27.000,00, sendo APROVADO por unanimidade pela Plenária do Conselho.

Reunião 195, de 30 de maio de 2017.
Assuntos Gerais: a pedido da Conselheira Teresa o Sr. Presidente atualizou
informações sobre o Plano de Resíduos da Construção Civil – RCC, sobre o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS e sobre o Plano de
Saneamento. O Conselheiro Ubirajara queixou-se sobre atendimento da DOA e o Sr.
Castro, Diretor de Operações Ambientais, registrou a reclamação e tomará providências
para que não volte a acontecer. A Sra. Mylene Lyra, Coordenadora de Educação
Ambiental da SM, Informou sobre a Programação para comemoração da Semana de
Meio Ambiente.
Município Verde Azul – Câmaras Técnicas do Comitê de Bacias Hidrográficas da
Baixada Santista – CBH-BS: o Sr. Nelson Portéro, servidor público municipal, lotado na

Secretaria de Planejamento e representante do município nas Câmaras Técnicas do
CBH-BS, explicou o que são e como atuam as Câmaras Técnicas.
Proposta de alteração Regimento Interno do CONDEMA, Resolução CONDEMA nº
01/98: decidiu-se por bem retirar este item da pauta em razão do encaminhamento do PL
que visa ampliação do conselho de modo a garantir a participação de todos.
Indicação Plano Diretor: os conselheiros indicaram dois representantes para participar
da revisão do Plano Diretor do Município: Teresa Cristina e Luis Augusto.
DELIBERAÇÕES:
Projeto de Lei Congelamento de Núcleos Irregulares: a minuta do PL foi lida e os
conselheiros fizeram considerações e alterações e, por fim, foi APROVADA por
unanimidade.
Projeto de Lei alteração da composição do CONDEMA: após análise e
considerações, a minuta do PL foi APROVADA por unanimidade.
Tratamento de Animais Silvestres (Proc. 7354/16): a Sra. Rafaela Cassaniga
apresentou levantamento detalhado de custo mínimo mensal necessário para
manutenção do projeto, no valor total de R$ 8 mil / mês (R$ 96 mil / ano). A proposta
de continuidade do processo para contratação/convênio para tratamento animais
silvestres foi APROVADA por unanimidade.
Deliberações FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da 9ª Reunião do
Conselho Diretor do FUNESPA, com a autorização de despesas que montam o valor
de R$ 25.321,00, sendo APROVADO por unanimidade pela Plenária do Conselho.

Reunião 196, de 27 de junho de 2017.
Assuntos Gerais: abordada a necessidade de pontualidade no início da reunião
respeitando-se a tolerância de 15 minutos. Houve explicação sobre andamento da obra e
gestão do Ecoponto em Boracéia, bem como sobre análise de propostas para parcerias.
A pedido da Conselheira Teresa foram atualizadas informações sobre o PL do RCC e
sobre o Plano de Saneamento. Também foi solicitada apresentação do PPA em razão da
data da audiência coincidir com a reunião CONDEMA. O Conselheiro Nelo fez
apontamentos em relação a disposição do esgoto no PSH Indaiá e o Sr. Presidente
prestou esclarecimentos. O Conselheiro também sugeriu sobrestar o Plano de Resíduos
Sólidos para aprovação integrada com o Plano de Saneamento Básico. O representante
da SABESP respondeu a questionamentos sobre a reservação de água em Boracéia e
problemas da qualidade da água. O Sr. Ivan de Carvalho quis saber, em face ao
Convênio entre a CETESB e o Município, o posicionamento da PMB sobre supressão de
vegetação em lotes remanescentes dos módulos mais antigos da Riviera. O Sr.
Presidente informou que o assunto está em discussão com a CETESB. O Conselheiro
Nelo reforçou da vedação da emissão de licenças pelo Município sem anuência da
CETESB, que para segurança jurídica, os interessados deverão pleitear diretamente à
CETESB. O Guarda Municipal Carlos expôs a necessidade de aquisição de armamento e
munição, coletes balísticos e outros, para que estas despesas sejam suportadas pelo

FUNESPA. O Sr. Presidente solicitou o encaminhamento dos processos à SM para
análise.
Município Verde Azul: o Sr. Fernando, Coordenador de Planejamento Ambiental,
apresentou o resultado da primeira Pré Certificação do Programa Município Verde Azul,
relatou sobre a nota de corte 25 e nota alcançada pelo Município em 47. Na diretiva
Biodiversidade o Município posicionou em primeiro lugar no Estado. A colocação atual do
Município permite buscar recurso junto ao FECOP. Fez convite para audiência pública
promovida pela AGEM, dia 5 de julho, 18h00, na Colônia de Férias do SESC, sobre o
Plano Regional de Resíduos Sólidos.
Educação Ambiental – Curso de Férias: se realiará no próximo mês e as inscrições
acontecem no período de 1 a 6 julho, das 9h00 as 16h00, no Viveiro de Plantas “Seo”
Leo, à Rua Manoel Gajo. Na segunda semana serão contempladas crianças de 9 a 12
anos; na terceira semana crianças de 5 a 8 anos e de 13 a 16 anos. Também serão
atendidas pessoas na terceira idade.
Termo de Cooperação Técnica PMB/CETESB: cópia do Termo foi encaminhada
anteriormente aos Conselheiros. Foram dirimidas dúvidas e corrigidas informações
divulgadas. Explicadas as atribuições CETESB e do Município.
Deliberações FUNESPA: apresentadas decisões da 10ª Reunião do Conselho Diretor do
FUNESPA, bem como outras demandas que surgiram pela manhã. A reunião concluiu
com a autorização de despesas que montam o valor de R$ 34.800,00 (trinta e quatro
mil e oitocentos reais), sendo APROVADO por unanimidade pela Plenária do Conselho.
A Conselheira Teresa solicitou relatório de despesas fixas antes da reunião.

Reunião 197, de 25 de julho de 2017.
ATA em processo de aprovação dos conselheiros.

