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ATA DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2018 

Data: 18/12/2018 

Local: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB 

Início: 09h30 Término: 11h30 

 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, SMA, PMB 

(Felipe), CMB (Nelo) e AMAB. Representantes da Fundação 10 de Agosto, SESC e AEAAB 

justificaram a ausência. Registrada a insuficiência de quórum para deliberações, a aprovação da 

ata, encaminhada por email aos conselheiros, portanto para a próxima reunião.  

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais:  

a. Conselheiro Ubirajara: queixou-se do lixo espalhado nos pontos de ônibus próximos ao 

estabelecimento Peixe Frito e também ao Krill, em Boraceia, cogitando a colocação de 

tambores de lixo nestes locais; 

b. Conselheira Rita: voltou a solicitar providências em relação ao incentivo do uso da 

ciclovia pelos ciclistas, especialmente no trecho em frente ao Bougainvillee III, visando 

evitar acidentes. O Sr. Presidente informou que encaminhará a demanda à Secretaria de 

Segurança – Diretoria de Trânsito, responsável pelo assunto, com recomendações para 

desenvolvimento de campanhas educativas e sinalização vertical voltada aos ciclistas; 

c. Conselheiro Fernando: informou que encaminhará ao Sr. Rachid, Secretário de Obras 

e Habitação, bem como ao Sr. Heron, gerente da SABESP, sobre o problema da falta de 

água em Boracéia.  

O Sr. Presidente informou que dia no dia 20 acontecerá a certificação do programa Município 

Verde Azul, no Palácio do Governador, em São Paulo, a partir das 13h00. 

Informou, ainda, que o CONSEMA aprovou o Plano de Manejo da APA Marinha Litoral Centro 

em votação unânime. Falou que tanto técnicos da região quanto a comunidade compareceram 

participando ativamente das discussões, tornando Bertioga referência para o Estado, que 

quebrou paradigmas e passou a considerar as características de cada região. 

O conselheiro Fernando informou que participou, junto com o IPT, de reunião com a AGEM, cuja 

temática era Saneamento e a equipe visitou o Centro de Gerenciamento de Resíduos, contando 

com a presença da Holandesa Annerieke Douma, da Circle Economy, o qual ficou muito 

satisfeita com o caminho construído até o momento. O evento foi bastante interessante tendo 

Bertioga como centro das atenções em razão do trabalho que vem sendo realizado. A 

conselheira Teresa falou que é preciso divulgar para a comunidade, buscando trazê-la como 

parceira. O conselheiro Fernando respondeu que trabalhamos a sensibilização e mobilização na 

Educação Ambiental. Algumas ações pontuais têm sido realizadas na área de amostragem com 

o objetivo de melhorar a colaboração. Informou também que se pretende disponibilizar para a 

comunidade visitas itinerantes ao Centro de Gerenciamento de Resíduos como uma estratégia 

para que a população conheça como é feito o trabalho, com a realização, in loco, de palestras 

explicativas. Falou que pretende trazer ao CONDEMA professores para apresentar os resultados 
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dos trabalhos e projetos realizados com as crianças no Parque das Neblinas. O Sr. Presidente 

disse que a renovação do convênio está sendo tratada e que o atual Secretário de Educação, 

Sr. Rubens, participou da última visita ao Parque das Neblinas e mostrou-se bastante feliz com 

a repercussão e impacto gerado pela Educação Ambiental no ensino Fundamental. Falou 

também sobre o projeto que o SESC pretende desenvolver na RPPN, no Maitinga, com a criação 

de receptivo com trilha acessível em área de cerca de 800m², aberta à população, garantindo 

acessibilidade aos deficientes físicos, portanto um equipamento que além de ter o apelo 

contemplativo da paisagem, também será como um polo de educação ambiental e de pesquisas. 

O Diretor de Operações Ambientais, Sr. Castro, falou sobre as ações desenvolvidas para 

contenção das invasões e sobre as reuniões com o Dr. Diogo, promotor do MP, culminando em 

ações civis envolvendo o município. A DOA, junto com a Diretoria de Habitação, vem realizando 

reuniões sobre o tema no Sítio São João e Chácaras Vista Linda. O Chefe de Controle de 

Ocupações, Sr. Ronaldo, explicou que a DOA vem tentando realizar ações com menos conflitos, 

que geram resultados melhores, trazendo para a população a consciência de sua 

corresponsabilidade. A primeira reunião contou com a presença de cerca de 200 moradores e 

trouxe feedback sobre questões importantes para a população envolvida. No dia de hoje haverá 

mais uma reunião, desta vez apenas com os líderes locais, para estreitar essa relação de 

maneira pormenorizada, pois a participação da população é indispensável para o 

desenvolvimento de projetos de qualquer natureza. O Sr. Castro falou que, em razão de 

demanda da Promotoria, solicitará a aquisição de duas câmeras, provavelmente através de 

aditivo ao processo da Diretoria de Trânsito, para monitorar, entre outras coisas, veículos e 

agentes que estejam participando de invasões, a serem instaladas nas Chácaras Vista Linda.  

O Sr. Presidente explicou que em razão do Decreto 1.292/18, vigorando desde setembro, toda 

obra precisa apresentar plano de gerenciamento de resíduos da construção civil e que a 

Promotoria vem acompanhando o cumprimento desta norma. A SM está tratando com a 

Associação dos Engenheiros – AEAAB para realizar no início do próximo ano uma palestra de 

orientação aos profissionais da cidade, lembrando que o descarte irregular contribui, entre outras 

situações de poluição, também para o aumento de invasões. Falou de alternativas para a 

destinação adequada, entre elas a possibilidade de parceria público-privada, destacando a 

responsabilidade dos geradores. O conselheiro Fernando lembrou que, apesar da SM estar com 

a equipe desfalcada e sobrecarregada, a Lei n.º 1292/18 determina que seja solicitado o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil com suas exigências mínimas 

atendidas, quem sabe até desenvolver uma cartilha a ser publicada com orientações, acordando 

um modelo de Plano que contemple o solicitado na Lei, facilitando para os profissionais e 

também para a análise da equipe da SM. O Sr. Presidente falou sobre o Sistema Estadual de 

Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos – SIGOR, ferramenta que auxilia no monitoramento 

da gestão dos resíduos sólidos desde sua geração até sua destinação final, incluindo o 

transporte e destinações intermediárias e permite o gerenciamento das informações referentes 

aos fluxos de resíduos sólidos no Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 

60.520, em 5 de junho de 2014. 

A conselheira Teresa perguntou sobre a Lei Orçamentária para a SM. O conselheiro Fernando 

respondeu que a estrutura foi alterada, criando-se ajustes e metas, assim como os indicadores 

adequados, possibilitar fazer a medição.  

O Sr. Presidente explanou sobre a reintegração de posse realizada no Jd. Vicente de Carvalho 

(SAOC) pela Diretoria de Operações Ambientais, Secretaria de Serviços Urbanos, Diretoria de 

Habitação e Promoção Social e apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Acompanharam 
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o desfazimento de quase 120 ocupações. Um momento traumático, porém, sem intercorrências, 

numa ação bem-sucedida. Cabe a CDHU agora executar o replantio da área.  

O conselheiro Ubirajara questionou sobre a falta de água em Boraceia e o conselheiro Fernando 

entrou em contato com o Sr. Heron, gerente da SABESP, que informou tratar-se de situação 

isolada, que já está normalizada. A interrupção no fornecimento de água ocorreu em razão de 

manobra realizada para sanar vazamento. Foi aberto comunicado para que, caso as pessoas 

ligassem para o 195, fossem informadas sobre a ocorrência. Afirmou que não há problemas com 

o abastecimento de água em Boraceia. 

A conselheira Teresa pediu informações sobre a reintegração de posse envolvendo a ONG Full 

Forest, parceira da SM no acolhimento e reabilitação de animais silvestres. O Sr. Presidente 

informou que havia uma cooperação com a ONG, em caráter emergencial, e que este terminou 

em julho passado, porém, tem conhecimento que há processo judicial em trâmite, que culminou 

em determinação judicial para remover os animais do local. A determinação foi cumprida e os 

animais foram transferidos para o Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS, em 

Cubatão. 

O Sr. Presidente falou sobre o início do projeto Verão no Clima 2018/2019 que abriu suas 

atividades dia 6 de dezembro no SESC Bertioga, com a realização do workshop “Lixo no Mar”, 

discutindo políticas conjuntas de combate ao lixo marinho e áreas costeiras no Estado de São 

Paulo e o compromisso de manter diálogo entre os envolvidos, parcerias produtivas e novos 

projetos. Foram abordados problemas relacionados com a poluição no mar e os impactos 

gerados em sua biodiversidade. O evento contou com a presença do Secretário Estadual do 

Meio Ambiente, Eduardo Trani e do Prefeito de Bertioga, Caio Matheus. O Sr. Presidente 

reforçou a importância da conscientização de ambulantes. O conselheiro Ubirajara sugeriu 

convidá-los para uma reunião do CONDEMA e também realizar palestras nos bairros. O 

conselheiro Fernando explicou que, apesar de importante, aproximadamente 90% do lixo 

deixado nas praias vem dos ambulantes, que não se consideram responsáveis pelo 

recolhimento, mas os são. Informou que cobrou do departamento de Abastecimento mais 

fiscalização e, se for o caso, penalização. É preciso trazer aos ambulantes sua responsabilidade. 

O Sr. Presidente informou sobre o evento Praia Music, que acontecerá na Praia de São Lourenço 

no final de dezembro/2018 e durante o mês de janeiro/2019, com apoio da Secretaria de 

Turismo. Explicou que houve questionamentos do GAEMA, MPF e MP local. A CETESB 

manifestou dispensa da necessidade de licenciamento. O evento tem Autorização da 

Superintendência do Patrimônio da União – SPU. Serão 10 shows no período de 1 mês. A ST 

apresentou plano de soluções para a chegada ao evento, transporte com vans e a questão do 

estacionamento foi resolvida através de parcerias no entorno. Foi apresentado também Plano 

de Gerenciamento de Resíduos e a Cooperativa receberá esse material, haverá também 

contrapartida de reverter a renda de um dia de show ao Fundo Social de Solidariedade e outros 

ajustados com a ST. Apresentados todos os documentos ao MP, este entendeu que não há 

irregularidade no evento. O Sr. Presidente lembrou, ainda, da adesão ao acordo com o SPU que 

transfere a responsabilidade da gestão das praias para a municipalidade, especificamente para 

a Secretaria de Turismo. 

2. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou a ata da 29ª Reunião do Conselho Diretor do 

FUNESPA, demonstrando que atualmente o fundo tem saldo de R$ 401.827,27 

(quatrocentos e um mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). Não houve 

deliberação. O Sr. Presidente colocou da necessidade de deliberações, em especial para 
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aquisição das câmeras de vigilância na Chácaras Vista Linda, e de pleito da DOA para 

aquisição de fardas e viaturas caminhonetes.  

O Sr. Presidente encerrou agradecendo a colaboração sempre efetiva do conselho, chegando 

ao final de 2018 com grande parte das dificuldades apresentadas solucionadas. Lembrou de 

quantos assuntos importantes passaram pelo conselho neste período, como o Plano de 

Saneamento, Plano de Resíduos da Construção Civil, Plano de Manejo do PERB, Plano de 

Manejo da APA Marinha e Resolução CONDEMA. 

Aproveitou a ocasião para despedir-se e comunicar seu desligamento do cargo de Secretário de 

Meio Ambiente e também do desligamento do biólogo Marcelo Borges do cargo de Diretor do 

Departamento de Desenvolvimento Ambiental. Falou que a renovar sempre é bom, pois traz 

novos olhares e novas perspectivas e que o Sr. Prefeito está buscando fazer uma escolha 

acertada para dar continuidade aos trabalhos e projetos da Secretaria. O conselheiro Fernando 

ressaltou que Bertioga tem forte apelo ambiental e precisa de técnicos para continuar. O Sr. 

Presidente lembrou que muito foi conquistado que a relação com o Estado foi muito 

movimentada, pois de março de 2017 até então foram três Secretários de Estado do Meio 

Ambiente, Ricardo Salles, Maurício Brusadin e Eduardo Trani, mesmo assim, discutimos pautas 

difíceis e obtivemos avanços importantes. Agradeceu, mais uma vez, o apoio de todos os 

conselheiros e encerrou a reunião. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de janeiro de 2019. Nada mais havendo para 

tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Cinthia Pestana Gomes 

(...................), 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, 18 de dezembro de 2018. 

 

 MARCO ANTONIO DE GODOI 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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CMB – titular 
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Pró-Urbe – titular 

 Ubirajara Gonçalves de Lima 
OSCIP Boracéia Viva – titular 

 


