RELATÓRIO CONDEMA
Reunião 200, de 31 de outubro de 2017.
Iniciando a pauta com Assuntos Gerais, discutiu-se sobre sujeira e lixo nas ruas
de Boraceia, animais soltos na estrada, competências e providências a serem
tomadas. Informada ocorrência de falta de água neste mesmo bairro. Discutidas
também questões referentes ao ECOPONTO, Cooperativa, adequações e ações
que vem sendo tomadas para melhorar o trabalho na região. O Diretor de
Operações Ambientais informou sobre projeto de orientação para aquisição de lotes
e construção que vem sendo desenvolvido e logo será trazido a apreciação do
Conselho. Falou-se sobre poluição sonora e a chamada “Lei dos Bares” que
reforçará a fiscalização e a realização de forças-tarefa. O Sr. Presidente falou sobre
a realização de curso para professores sobre resíduos e agradeceu a parceria do
SESC, que cedeu o espaço para o encerramento. O conselheiro Fernando falou
sobre o importante aumento espontâneo na adesão ao curso neste ano,
abrangendo professores da rede, monitores ambientais, profissionais de saúde e
alunos do SENAC. Essa participação é muito significativa para a gestão dos
resíduos, especialmente porque será multiplicada nas escolas. No início do próximo
ano acontecerá um Fórum de Resíduos no Município. Informou que a Lei foi
aprovada em primeira discussão na Câmara e que hoje acontecerá a segunda
discussão. Por fim, agradeceu a colaboração da Secretária de Educação, a Sra.
Rossana.
Plano de Saneamento Básico – Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário: o Secretário de Planejamento, Sr. Luiz Alcino,
explanou sobre Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário. Explicou que há contato constante com a Secretaria de Meio Ambiente e
SABESP para pensar a melhor forma de tratar a situação peculiar dos sistemas de
água e esgoto existentes no município, sobre Audiência Pública e sobre material
disponível nas Secretarias de Meio Ambiente e de Planejamento. O Sr. Presidente
encaminhou ofícios para a SABESP, SESC, Riviera, Morada da Praia e Guaratuba,
convidando-os a participar da reunião para demonstração dos respectivos
sistemas, destes somente a Morada da Praia não se fez presente. A SABESB, a
AARSL/SOBLOCO e o SESC apresentaram seus sistemas de captação de água e
tratamento de esgoto e o Conselheiro Fernando leu documento enviado pela
Associação Amigos de Guaratuba com informações sobre o assunto. O Sr.
Presidente informou que encaminhou ofício e email para a Morada da Praia mas
não obteve resposta. Os presentes conversaram e dirimiram dúvidas sobre o
assunto e, por fim, o Sr. Presidente agradeceu os representantes das entidades
presentes pelo esclarecimento com suas apresentações.
DELIBERAÇÃO: despesas que montam valor de R$ 18.748,54 (dezoito mil,
setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para manutenção
do Barco Escola foram deliberadas e APROVADAS por unanimidade da Plenária
do Conselho.

Reunião 201, de 28 de novembro de 2017.
Nos Assuntos Gerais foram tratadas questões relacionadas ao ECOPONTO
Boraceia; ficou estabelecido trazer representantes para falar sobre o Projeto Farmácia
Viva em próxima reunião; foi solicitado reforçar pedido de atenção em relação a
procedimentos para licenciamento e aprovação de projetos observando
condicionantes estabelecidas; o Diretor de Operações Ambientais falou sobre a
questão das invasões, dificuldades, legislação e sobre providências que vem sendo
tomadas; o Sr. Alexandre, gerente da SABESP, informou sobre paralisação do
sistema de abastecimento de água em Boracéia no dia 30/11/17 em razão da ligação
de adutora; o Sr. Presidente falou sobre Projeto de Lei que institui procedimentos para
regularização fundiária no Município e informou que o encaminhará para
conhecimento dos Conselheiros, colocando antecipar a reunião do mês de dezembro
para o dia 08/12/17, e todos concordaram; o Sr. Presidente informou, ainda, que no
Processo Administrativo 5560/17 são anexas as anuências emitidas pela CETESB e
CONDEMA.
DELIBERAÇÕES:
Plano de Saneamento Básico – Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário: o Conselheiro Fernando apresentou resumo do que foi realizado até o
momento e que será debatido na próxima Audiência Pública, dia 18/12, às 18h00, no
Lions Clube, sito à Av. 19 de Maio, n.º 338 – Centro. Ressaltou que a SM está
disponível também para receber e discutir propostas e sugestões. Recordou
conceitos, etapas do plano, metas, diagnósticos de abastecimento de água e esgoto.
Resumiu previsões de investimentos para universalização dos serviços. Os
conselheiros discutiram, esclareceram dúvidas e APROVARAM o Plano por
unanimidade.
FUNESPA: APROVADO por unanimidade da Plenária do Conselho foi aprovado
montante de R$ 87.809,06 (oitenta e sete mil, oitocentos e nove reais e seis centavos)
para duas despesas distintas, lembrando que o valor é estimado. Cerca de 2 mil reais
para a manutenção de impressoras da SM; cerca de 85 mil reais para a contratação
de empresa que fará adequações necessárias no transbordo e remodelar a coleta
seletiva para ganhar espaço e agilizar o trabalho, melhorando os serviços.

Reunião 202, de 08 de dezembro de 2017.
Para iniciar os Assuntos Gerais a Sra. Mylene Lyra – Coordenadora de Educação
Ambiental informou que o Projeto Barco Escola fez parte do Programa Praia Acessível
- Lazer para Todos, do Município de Bertioga, inscrito na sexta edição do Prêmio
Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência da Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência de São Paulo, e que dentre as cem ações válidas apenas
três receberam o troféu como Vencedoras de 2017, uma ação em cada categoria. O
Programa Praia Acessível - Lazer para Todos venceu a categoria governamental.
Agradeceu o apoio do Conselho, sempre participativo e incentivador.

Apresentado o Projeto Farmácia Viva, projeto piloto que está sendo implantado no
município com apoio do Governo de Estado; o Sr. Presidente convidou todos a
participarem no dia 09 de dezembro da inauguração do “Complexo Esportivo Toninho
do Leilão”, que integra a Vila do Bem - parte do resultado de uma Ação Civil Pública
do Ministério Público envolvendo a PMB e a SOBLOCO; o conselheiro Fernando
convidou os conselheiros a participarem da cerimônia de Certificação do Município
Verde Azul em 13 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Lembrou
que não há garantia de certificação, o importante foi o esforço que a Secretaria de
Meio Ambiente vem aplicando para realizar os projetos e estudar soluções visando
sempre melhorar o desenvolvimento socioambiental do município.
O Sr. André Santana, Diretor de Planejamento, apresentou o Projeto de Lei
Complementar que “Institui procedimentos administrativos aplicáveis à Regularização
Fundiária Urbana e dá outras providências”. Explicou que a minuta já foi discutida e
avaliada por diversos técnicos e profissionais da PMB, pela comissão da Secretaria
de Planejamento, pela Comissão de Especial de Regularização e Parcelamento
Urbano – CERPU e ainda será submetida à Comissão de Habitação. É importante que
o conselho observe as questões ambientais. Os presentes discutiram, sanaram
dúvidas e fizeram sugestões. O Sr. André agradeceu o espaço aberto pelo Conselho
e ressaltou que o resultado desta discussão será levado para a reunião com o
Conselho de Habitação na próxima sexta-feira.
O conselheiro Fernando informou no dia 14/12, às 19h00 no Ginásio de Esportes
Alberto Alves, sito à Av. Manoel da Nóbrega, 273 – Centro, acontecerá a primeira ação
da Coordenadoria de Educação Ambiental em conjunto com a Coordenadoria de
Planejamento Ambiental e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT sobre o Projeto
RSU - Energia. Será um espaço de lazer para a comunidade discutir sobre os resíduos
na cidade e conhecer o projeto. Haverá também a apresentação do filme de animação
Wall-E, que tem como fundo o tema em comento. O evento visa começar a sensibilizar
e conscientizar a comunidade sobre esta questão. Informou que em fevereiro deve
ocorrer o Fórum Municipal de Resíduos Sólidos e que será importante que os
conselheiros se envolvam na organização. Ressaltou que serão distribuídos convites
para a população residente na área amostral e lembrou que futuramente serão feitas
reuniões com administradoras de condomínios pra tratar o assunto e também que a
cartilha de educação ambiental está sendo desenvolvida com o auxílio da estagiária
Camila, da Educação ambiental.
O Sr. Presidente lembrou que a Audiência Pública sobre o Plano de Saneamento
Básico – Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, acontecerá no
próximo dia 18/12, às 18h00, no Lions Clube, sito à Av. 19 de Maio, n.º 338 – Centro.
Informou que foram colocadas faixas para divulgação do evento e convidou todos a
participarem.
DELIBERAÇÃO: APROVADO por unanimidade valor total de R$ 48.500,00 (quarenta
e oito mil e quinhentos reais), sendo R$ 18.500,00 para de realização de Curso de
Férias, confecção de folders e cartilhas para atividades de Planejamento e Educação
Ambiental e aquisição de plantas nativas para floreiras das Avenidas 19 de maio e
Anchieta; e crédito antecipado no valor limite de R$ 30.000,00 para a
confecção/colocação de placas visando o congelamento de ocupações.

