ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2019

Data:

29/01/2019

Local:

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB

Início:

09h30

Término: 11h30

O Eng.º Fernando Poyatos iniciou informando aos demais que tendo sido
nomeado Secretário Interino de Meio Ambiente passa a integrar o Conselho, por força
de Lei, como Presidente. Falou ainda que já providenciou a indicação do Diretor de
Operações Ambientais, Nelson Jorge de Castro, para substituí-lo como membro do
conselho.
O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, SMA
CMB (Rita) e PMB.
Foi dispensada a leitura das atas 213ª e 214ª pelo fato de as mesmas terem sido
encaminhadas por email aos conselheiros. Quanto a ata 213 não apresentaram
nenhuma observação, sendo assim aprovada por unanimidade. Quanto a ata 214 foram
solicitadas alterações e será encaminhada novamente por email, com as devidas
correções, para apreciação dos Srs. Conselheiros.
Apresentou os técnicos recém-admitidos para integrar a equipe da Secretaria de
Meio Ambiente: Sr. Luis Felipe Natálio, Chefe do Planejamento e Educação Ambiental;
Bióloga Noelle Farias de Aquino, Chefe de Fauna e Flora.
PAUTA:
1. Assuntos Gerais:
a. Conselheiro Nelo: solicitou que se registrasse o falecimento do Deputado Jooji
Hato, prestando nosso respeito por ele, que muito fez pela região.
b. Conselheiro Ubirajara: registrou insatisfação por mais uma vez ter solicitado a
colocação de tambores de lixo em Boracéia sem ter sido atendido. Cobrou
informações sobre a denúncia de retirada de terra em Boraceia e falou que,
apesar das declarações do gerente da SABESP em reuniões anteriores, faltou
sim água em Boraceia. Sobre a falta de água, a conselheira Maria Inês
acrescentou que faltou água na região posterior ao oleoduto e que na região
anterior a pressão da água diminuiu bastante e a água estava muito suja, com
muitos resíduos. O Sr. Presidente informou que cobrará novamente à SU sobre
os tambores de lixo. Informou que o processo 4346/18, que trata da denúncia da
retirada de terra está na Diretoria Executiva e que verificará o andamento. Afirmou
que encaminhará ofício à SABESP cobrando resposta oficial referente a
instalação da caixa d´água e sobre o problema da falta de água.
c. Conselheiro Paulo Velzi: falou que em razão da Lei 1292/18 a PMB passou a
exigir Plano de Gerenciamento de Resíduos para toda e qualquer obra. Não
sendo algo tão simples e os profissionais da região não estando habituados,
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apareceram algumas dificuldades. Assim, no final de fevereiro ou início de março,
a Associação dos Engenheiros promoverá, em parceria com a PMB, cursos para
orientação a estes profissionais, ministrados pelo engenheiro Vladmir Cega,
ensinando não só a desenvolver o projeto, como também a operacionalizar a
gestão dos resíduos na obra, posto que isso também será cobrado ao final.
Outro ponto levantado é a necessidade de rever a Resolução CONDEMA n.º 6,
especialmente em relação ao estabelecido de manutenção de 25% de área
permeável no lote. Falou que projetos que contemplam construções com subsolo
não conseguem atender e que há outras soluções que podem ser consideradas,
como por exemplo, em São Paulo a Lei fala em reservatórios de acumulação de
água da chuva, equalizando a equação. Esse reservatório pode ser usado,
inclusive, como água de reuso.
Falou também que Bertioga não consta na lista do CONSEMA dentre os
municípios aptos a realizar licenciamentos, apesar de sermos o primeiro
município a ter um Conselho de meio ambiente e a assinar convênio no estado
de São Paulo. Trata-se não apenas de vegetação, mas também do licenciamento
de atividades, de conduzir melhor o licenciamento no município. Pediu ao Sr.
Presidente que crie um comitê de análise e realize o cadastramento no
CONSEMA.
O Sr. Presidente falou que, em relação ao PGRCC, a SM encaminhou ofício para,
em conjunto, realizar a capacitação dos profissionais locais porque percebemos
que o material que vem sido recebido na SM não atende ao mínimo solicitado na
Lei.
Sobre a revisão da Resolução CONDEMA n.º 6, sugeriu a criação de uma
comissão, aberta à participação de quem desejar, para estudar esta proposta e
trazer subsídio para discutirmos melhor o assunto. Os conselheiros concordaram
e então o Sr. Presidente perguntou quem gostaria de compor a comissão. A
comissão foi composta pelos conselheiros Paulo Velzi, que sugeriu também o
nome da conselheira Rita de Cássia, e Ubirajara; pela Chefe da Fauna e Flora
Noelle e pela Dra. Cinthia Santos da Conceição.
Em relação ao CONSEMA, o Sr. Presidente explicou que a Deliberação
CONSEMA normativa 01, de novembro de 2018 passou a contemplar itens que
não faziam parte do chamado Licenciamento Verde. Afirmou que a SM agora
dispõe de corpo técnico e tem intenção de participar. Falou que pelas
características do município nos enquadramos no licenciamento de baixo a médio
impacto e graças ao corpo técnico e ao trabalho que o CONDEMA vem realizando
nos últimos cinco anos podemos pleitear essa condição.
d. Conselheira Teresa: questionou sobre a classificação do município no programa
Município Verde Azul. O Sr. Presidente explicou que em 2017 ficamos em 10º
lugar entre mais de 600 municípios e em 2º na Baixada Santista. Em 2018 ficamos
em 44º lugar. Mas temos que lembra que a questão é sobre ganho ambiental,
sobre sistema de gestão ambiental. É para isso que estamos trabalhando.
Bertioga foi o único município certificado na Baixada Santista. Várias podem ter
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sido as razões tanto para classificação mais distante de Bertioga, quanto para a
não classificação dos demais municípios da Baixada. É muito subjetiva a
avaliação. Pode ser o interlocutor ou a maneira como os relatórios são
apresentados ou elaborados. Em Bertioga, especificamente, lembramos que
passamos por um período difícil, corpo técnico reduzido, com demanda grande
de trabalho, de Ministério Público, com exonerações. Mesmo assim as ações
continuaram acontecendo. Hoje o sistema para inserção dos relatórios é mais
simples, online. E estamos recompondo a equipe. O Felipe já trabalhou conosco
em outra oportunidade, conhece bem os relatórios e será de grande ajuda. Nosso
objetivo é melhorar esse ano. Cada Secretaria tem sua função dentro do
processo. Se todos trabalharem comprometidos conseguiremos melhorar. Cabe
ao interlocutor recolher todas as informações e sistematizar os dados.
e. Sr. Wilson Roberto: primeiramente reforçou a sugestão do conselheiro Paulo
Velzi em rever a Resolução CONDEMA n.º 6. Em seguida solicitou apoio do
conselho para cobrar das autoridades responsáveis medidas para conter o pouso
irregular de helicópteros em São Lourenço. O Diretor de Operações Ambientais,
Sr. Castro, esclareceu que entrou em contato com o DAC (Departamento de
Aviação Civil) e foi informado que já havia registro de outras denúncias e um
processo foi instaurado para apurar. O Sr. Presidente colocou em votação se o
Conselho deveria oficiar o DAC reforçando a solicitação e os conselheiros
APROVARAM a sugestão, com exceção do conselheiro Ubirajara, que se
absteve.
2. Composição biênio 2019/2020: o presidente informou que, conforme determina a
Lei 289/98 e o Decreto 958/04, as inscrições cadastramento das entidades civis
interessadas em compor o Conselho para atuar de abr/2019 a mar/2021 estarão
abertas no período de 04 a 22 de fevereiro de 2019. Lembrando da necessidade de
atestar a documentação entregue, sugeriu a formação de comissão para avaliação.
A COMISSÃO foi formada pela conselheira Teresa, pelo Sr. Paulo Braga, que além
de suplente no Conselho é hoje Assessor de Comissões e Conselhos na PMB e pelo
Diretor Castro. Informou que o edital e o requerimento estarão disponíveis no site e
serão publicados no Boletim Oficial - BOM. Falou, ainda que oficiará a Câmara
Municipal, o IBAMA e a Secretaria de Meio Ambiente de Estado solicitando as
respectivas indicações. A Dra. Cinthia questionou sobre o Projeto de Lei aprovado
no Conselho para alteração da sua composição. O Sr. Presidente informou que
verificará o andamento do processo e informará aos demais.
3. FUNESPA:
O Sr. Presidente falou que convidará um grupo de professores que realizam o
trabalho no Parque das Neblinas para relatar a experiência dessa ação tão
importante. Falou que o Secretário de Educação está muito satisfeito com a parceria
e pretende continuar com o projeto.
Então, apresentou decisões da 30ª Reunião do Conselho Diretor do FUNESPA.
Em razão do pleito para aquisição de câmeras de monitoramento de imagens para
instalação no Bairro Chácaras, o Sr. Presidente apresentou o Proc. Administrativo
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9971/2018. Relembrou o trabalho que vem sido realizado para congelamento das
áreas de ocupação irregular no município e falou da problemática em se manter e
fiscalizar essas áreas, especialmente no Bairro Chácaras, local embargado
judicialmente e área bastante crítica. Dirimiu dúvidas sobre o assunto.
A reunião concluiu com a autorização de despesas no valor de R$ 76.800,00
(setenta e seis mil e oitocentos reais) para locação de câmeras de monitoramento
de imagens p/instalação no bairro chácaras; R$ 400,00 (quatrocentos reais) para
recarga extintores barco escola; R$ 600,00 (seiscentos reais) para repelentes de
inseto; R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) para protetores solares; R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para coletes salva-vidas. O total apresentado monta valor de R$
82.280,00 (oitenta e dois mil, duzentos e oitenta reais) e foi deliberado e
APROVADO por unanimidade pela Plenária.

O Conselheiro Nelo pediu que registrasse agradecimento especial ao Sr. Godoi, que
enquanto Secretário de Meio Ambiente e presidente do Conselho, sempre os conduziu
com retidão e elegância.
A Sra. Simone Fiaschi questionou sobre verba para o Bem-Estar Animal. O Sr.
Presidente explicou que o processo ainda não foi licitado e que é preciso credenciar as
clínicas com urgência para fazer o chamamento público. O termo de referência está
sendo corrigido. Entende a urgência do pedido, mas é preciso seguir os trâmites legais.
A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de fevereiro 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, 29 de janeiro de 2019.

Eng.º FERNANDO ALMEIDA POYATOS
Secretário Interino de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Nelo José Fernandes

Luiz Augusto Pereira de Almeida

CMB – titular

Fundação 10 de Agosto – suplente

Emerson Luis Costa

Maria Inês Verdiani de Carvalho

SESC – suplente

AMAB – titular

Teresa Cristina Pinho Favaretto

Ubirajara Gonçalves de Lima

Pró-Urbe – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular

Paulo Roberto Maria Velzi
AEAAB – titular
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