RELATÓRIO CONDEMA
Reunião 215, de 29 de janeiro de 2019.
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 substituílo como membro do conselho.

Iniciando a pauta com Assuntos Gerais, Conselheiro Nelo: solicitou que se registrasse o
falecimento do Deputado Jooji Hato. Conselheiro Ubirajara registrou insatisfação por mais uma
vez ter solicitado a colocação de tambores de lixo em Boracéia sem ter sido atendido. Falou que
realmente faltou água em Boracéia e o que foi confirmado pela Conselheira Maria Inês,
principalmente na região posterior do oleoduto. O Sr. Presidente informou que cobrará
novamente à SU sobre os tambores de lixo. 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.
Falou das dificuldades dos profissionais em realizar o plano. Disse ainda que 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. Outro ponto
levantado é a necessidade de rever a Resolução CONDEMA nº 6, especialmente em relação ao
estabelecido de manutenção de 25% de área permeável no lote. Falou também que Bertioga não
consta na lista do CONSEMA dentre os municípios aptos a realizar licenciamentos. O Sr. Presidente
falou que, em relação ao PGRCC, a SM encaminhou ofício para, em conjunto, realizar a capacitação
dos profissionais locais. Sobre a revisão da Resolução CONDEMA nº 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. 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. 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. 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.
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. 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. Castro. Informou
que o edital e o requerimento estarão disponíveis no site e serão publicados no Boletim Oficial - BOM.
DELIBERAÇÃO: Aprovado o valor de R$ 82.280,00 (oitenta e dois mil, duzentos e oitenta reais) e foi
deliberado e APROVADO por unanimidade pela Plenária, sendo 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
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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.

Reunião 216, de 26 de fevereiro de 2019.
Iniciando a pauta com Assuntos Gerais, questionou sobre o processo 4346/18, que “solicita
apuração do uso de terras retiradas da área pública denominada "espaço livre 06" do loteamento
Balneário Mogiano”. O Sr. Presidente informou que precisa verificar pois o processo encontra-se
“em trânsito” para a DEX – Diretoria Executiva desde 13/06/2018. Sr. Wilson Roberto: reforçou a
questão do pouso irregular de helicópteros em São Lourenço. Falou que a ANAC não deu resposta
às denúncias e aconteceu novamente. O conselheiro Castro informou que conversou com o Sr.
Ademir, da ANAC e que esta questão está relacionada à Segurança Pública. O Sr. Presidente pediu
que o Sr. Wilson e o conselheiro Paulo Velzi encaminhem cópia dos protocolos das queixas feitas
na ANAC que não foram atendidas. Sra. Marisa Roitman: apresentou-se e informou que é
funcionária da CETESB, atualmente cedida à CFA, que é um braço fiscalizador da CETESB,
trabalhando em conjunto com a Polícia Ambiental fazendo a caracterização técnica das áreas onde
eles realizam as diligências. O Sr. Presidente apresentou, então, as entidades cadastradas,
candidatas a compor o CONDEMA – Biênio 2019/2020, conforme Decreto Municipal 958/04, art.
2º. O Sr. Presidente entregou a documentação ao conselheiro Castro para, junto aos demais
integrantes da Comissão, analisar e validar o cadastro de cada uma. O conselheiro Ubirajara
perguntou sobre a instalação dos tambores de lixo em Boraceia e o Sr. Presidente respondeu ter
recebido a informação de que já foram colocados. Sr. Presidente respondeu que recebemos em
15 de fevereiro passado, o Ofício RS-010/2019 da SABESP, informando que a implantação do
Centro de Reservação de Boracéia está incluída no Plano Plurianual de Investimentos da SABESP
com previsão de início para 2021. Afirmou, porém, que a PMB está investindo em tratativas
visando antecipar essa implantação.
Andamento dos trabalhos da comissão para revisão da Resolução CONDEMA n.º 6/11: o
conselheiro Paulo Velzi e a Diretora de Des.o Ambiental, Noelle F. de Aquino, membros da
comissão, explicaram que houve duas reuniões para tratar o assunto. O Sr. Presidente solicitou
que a comissão elabore minuta para encaminhamento aos conselheiros, que devem fazer suas
considerações, se assim acharem por bem.
DELIBERAÇÃO: NÃO HOUVE DELIBERAÇÕES.

Reunião 217, de 26 de março de 2019.
Em assuntos gerais falou-se sobre o Ecoponto de Boraceia. O Sr. Presidente explicou que
o Ecoponto está inoperante por falta de condições mínimas. Explicou as dificuldades que a
Secretaria vem enfrentando, inclusive com duas invasões, roubo e depredação do local. Falou
sobre as providências que estão sendo tomadas e sobre tratativas com a Secretaria de
Serviços Urbanos, visando uma parceria para disponibilização de um espaço agregado ao
Ecoponto para funcionar como ponto operacional do “Cata-treco”, com permanência de
pessoal e maquinário.
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Sobre a colocação de dois tambores de lixo em pontos de ônibus de Boraceia, o Sr.
Presidente respondeu que a Secretaria de Serviços Urbanos informou já ter atendido o
solicitado. Comprometeu-se a verificar.
O conselheiro Emerson informou sobre o Ciclo de Debates “Nós e a Cidade”, que acontecerá
em abril/maio/2019 no SESC Bertioga, com mediação do biólogo Luís Felipe Natálio. Serão
duas segundas-feiras e o evento é gratuito. Convidou os conselheiros, também, a visitarem a
Reserva Natural SESC Bertioga, que está em desenvolvimento constante, cumprindo as
etapas do projeto que deve ser concluído até o final de 2019. O conselheiro Luís Augusto
sugeriu visita ao Parque da Restinga, para conhecer o funcionamento do local. Questionado
sobre a realização do Festival da Mata Atlântica, explicou que com a saída do Chefe de
Planejamento e Educação Ambiental, as tratativas estão sendo cuidadas por ele e pela
Diretora Noelle, que tem consciência da importância do Festival e junto com a Secretaria de
Turismo darão continuidade ao projeto.
O conselheiro Castro informou que a Prefeitura instalará sede administrativa em Boraceia, a
funcionar como subprefeitura, provavelmente sob responsabilidade do vice-prefeito, Sr.
Marcelo Villares. O Sr. Prefeito, Caio Mateus, deve despachar no local uma vez por semana.
Alertou sobre o excesso de demanda que recai sobre a DOA reafirmando a importância do
trabalho de contenção das invasões. O Sr. Presidente ratificou que essa realidade é constante
na Secretaria em suas unidades. A situação se agravou com a saída do pessoal, que embora
não seja numeroso, era fundamental para um mínimo de planejamento e continuidade
adequados dos trabalhos da SM. O conselheiro Castro falou sobre a parceria com a Diretoria
de Habitação na questão das invasões e do congelamento de áreas e que até o momento a
Câmara não analisou a proposta da Lei sobre o assunto, encaminhada em outubro de 2018.
Falou também da necessidade da troca das viaturas da DOA e que apresentou ao SM
proposta para aquisição de veículos novos. O Sr. Presidente respondeu que está tentando
viabilizar os veículos nas reuniões regionais argumentando que Bertioga é o único município
que realiza esse serviço.
No dia 22 de março, Dia Mundial da Água, o Sr. Presidente esteve em Santos, no lançamento
do Plano de Ação Nacional de Combate ao Lixo no Mar, com a presença do ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles. Neste evento assinou para Bertioga o Termo de Cooperação com
a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE
e realizaremos os estudos para entender como o lixo chega às nossas praias, de modo a
formar um diagnóstico que resulte em propostas para ações e políticas públicas que ajudem
a diminuir o lixo no mar. Lembrou que Bertioga aderiu ao 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 e estamos estudando a melhor forma de
implementar essa ferramenta importante para subsidiar o Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, discutindo tecnicamente e estabelecendo linhas de corte.
Houve questionamento sobre entulho e tratores vazando óleo na areia da Praia de Itaguaré e
o Sr. Presidente pediu que fosse encaminhada denúncia para a SM para que os fiscais
verifiquem e, se for o caso, tomar providências. O conselheiro Castro explicou que é preciso
distinguir fiscalização de posturas de fiscalização de Meio Ambiente e que as demandas
devem ser encaminhadas aos seus respectivos responsáveis.
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O Sr. presidente informou que a comissão de análise da documentação para composição do
CONDEMA biênio 2019/2021 apresentou análise da documentação protocolada pelos
interessados em pleitear a vaga no Conselho. Foi publicado no Boletim Oficial n. 881, de 9 de
março passado, prazo até 14 de março para solução de pendências, que no caso foi apenas
a falta de reconhecimento de firma do requerimento de alguns inscritos. Todas as entidades
cadastradas atenderam o COMUNIQUE-SE no prazo e estão habilitadas a compor o
conselho. A documentação será anexada ao Processo 939/19 e encaminhada ao Sr. Prefeito
para prosseguimento. Ainda não recebemos indicação da Câmara de Bertioga. A posse dos
conselheiros será realizada na próxima reunião do CONDEMA, conforme regimento interno,
na reunião do dia 30/04/19.

DELIBERAÇÃO:
1. Minuta para alteração da Resolução CONDEMA n.º 06/11: após explanação do
conselheiro Paulo Velzi sobre a minuta, os conselheiros conversaram e dirimiram
dúvidas. APROVARAM a minuta por unanimidade.
2. FUNESPA: APROVADO por unanimidade valor de R$ 69.590,00 (sessenta e nove mil
e quinhentos e noventa reais). São despesas para aquisição de triturador de galhos;
transporte – 25 viagens/ano (Projeto Parque das Neblinas e Outros); e realização de
manutenção preventiva e corretiva do caminhão de coleta seletiva. Por fim a conselheira
Teresa sugeriu que, em razão da proximidade do evento, fosse liberado valor
correspondente ao aprovado em 2018 (Ata 019/18, de 27 de março de 2018). Os
conselheiros deliberaram e APROVARAM por unanimidade valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) para realização do Festival da Mata Atlântica e Semana do Meio Ambiente.
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