ATA DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2019

Data:
Local:
Início:

30/05/2019
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB
09h30
Término: 11h15

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA.
Foi dispensada a leitura das atas 217 e 218 anterior pelo fato de as mesmas terem
sido encaminhadas por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma
observação, sendo assim aprovadas por unanimidade.
O Diretor Castro solicitou iniciar a pauta em razão de precisar ausentar-se mais
cedo para comparecer a outro compromisso já agendado e todos concordaram.

PAUTA:
1. Proposta para congelamentos de áreas (Lei n.º 1.342/19): o Diretor Castro falou
sobre a aprovação da Lei 1.342/19 na Câmara e informou que estão definindo áreas
em Boraceia para congelamento e os trabalhos estão sendo retomados com algum
prejuízo em razão das exonerações de funcionários, reduzindo o quadro atuante.
Todas as ações estão evoluindo. Lembrando que a Lei foi aprovada aqui no
CONDEMA e a única alteração foi a inclusão de “áreas particulares ocupadas
irregularmente”. Apresentaremos a minuta de Decreto do congelamento no
CONDEMA. É preciso cuidar dessas áreas em Boraceia que são bastante críticas.
As ocupações são irregulares, os invasores tem processo aberto e os proprietários
serão intimados a tomar providências. A conselheira Marisa sugeriu pensar em
ações de parceria para tornar esse trabalho mais eficaz. Os presentes discutiram o
assunto e o Sr. Presidente sugeriu marcar reunião técnica com CONDEMA, CFB e
FF para tratar estratégias de trabalho em conjunto.

2. Assuntos Gerais:
a. Conselheiro Ubirajara: queixou-se novamente do Ecoponto em Boraceia
informando que há pessoas dormindo no local; sobre a coleta de lixo em Boraceia
falou que estiveram em reunião com a Terracom e Serviços Urbanos e não se
chegou a nenhuma conclusão. Falou que há um canil em Boraceia gerando muitas
reclamações sobre barulho e perguntou a quem deveria reclamar. O Sr.
Presidente falou que poderia encaminhar a demanda do canil. Em relação ao
Ecoponto, o Sr. Presidente informou, mais uma vez, que a SU estará assumindo
e pediu um pouco de tempo. A conselheira Maria Inês falou que esteve na reunião
com a SU e Terracom, que contou também com a presença do Diretor Castro e
da Diretora Noelle, e que conversaram sobre a possibilidade de mudar o itinerário
da coleta de lixo em Boraceia e foram informados que precisaria entrar em acordo
com os bairros para fazer esse tipo de alteração, pois não há como alterar o
contrato. Falaram sobre a colocação de dez contentores e placas sobre a
proibição de lixo, sendo que os locais serão definidos com a Associação de
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Moradores, além de iniciar campanha educativa. Entendemos a dificuldade e
estamos trabalhando para melhorar. O Sr. Presidente falou que houve acidente
com caminhão da cooperativa e ficou parado um mês e meio e agora o caminhão
da prefeitura será parado para troca da gaiola. Teve licitação do caminhão da
FECOP e agora teremos três caminhões trabalhando. Estamos trabalhando em
proposta de nova rota que passe uma hora antes do caminhão da coleta
domiciliar. Os presentes conversaram sobre alternativas para melhorar a coleta
seletiva e o Sr. Presidente aproveitou para informar que esteve no CBH-BS e que
os 3 projetos apresentados no FEHIDRO foram aprovados e estão em processo
de licitação. Esse ano apresentamos na CBH-BS mais 3 projetos de micro e
macrodrenagem e os 3 foram aprovados. Informou que agora também fazemos
parte da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão de mais três outras Câmaras
Técnicas no Comitê.
b. Sr. Presidente, Fernando Poyatos: informou que dia 15 de Maio recebemos
mandado de intimação para o município de Bertioga e para o CONDEMA sobre a
questão da transposição do Rio Itapanhaú para ser parte da lide do processo e
manifestação de interesse na demanda. O Conselho precisa decidir se quer
juntar-se ao Ministério Público e encaminhar ofício com a decisão do Conselho.
Hoje o processo está em fase de perícia e a CETESB foi intimada a apresentar
profissionais que atuarão como peritos e realizaram a indicação de assistência
técnica bem como os quesitos. A CETESB indicou seus assistentes técnicos. Os
conselheiros conversaram, dirimiram dúvidas e APROVARAM por unanimidade a
participação na lide do processo.
O Sr. Presidente informou que surgiu uma dúvida em relação ao assunto do ICMS
ecológico tratado na última reunião. Questionou se ficou decidido criar uma
comissão para levantar informações sobre o assunto ou encaminhar ofício do
CONDEMA solicitando informações à Secretaria de Administração e Finanças. Os
conselheiros decidiram encaminhar ofício primeiro e, se julgarem necessário,
em outra oportunidade, criar a comissão.
3. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da 34ª Reunião do Conselho
Diretor do FUNESPA. Apresentou extrato do mês de maio (referente a abril).
Apresentou proposta de despesas no valor de R$ 70.000,00 para fardamento
completo da guarda ambiental; R$ 250,00 para cilindro de extintor de incêndio do
Barco Escola; R$ 950,00 para aquisição de pneus de veículos da DOA; R$ 1.103,30
para conserto de equipamento de sinalização visual e sonora de viatura Amarok; R$
5.160,00 para manutenção de viatura Amarok; R$ 7.340,00 para manutenção da
viatura Nissan; R$ 1.380,00 para manutenção da viatura Triton (amortecedores e
outros); e R$ 1.095,00 para manutenção da viatura Triton (bateria e outros). O total
apresentado monta valor de R$ 95.828,60 (noventa e cinco mil, oitocentos e vinte
e oito reais e sessenta centavos) e foi deliberado e APROVADO por unanimidade
pela Plenária.
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A Conselheira Maria Inês solicitou levantar informações sobre qual dos pórticos de
Boraceia está inserido na área com dúvidas de titularidade e o Sr. Presidente
compromete-se a levantar essa informação.
O
Sr.
Presidente
encaminhará
a
todos
a
programação
do
Festival da Mata Atlântica, que acontecerá dias 21 a 23, convidando todos a
participarem. O festival é parceria com o SESC e é sempre uma experiência muito
atrativa.
A próxima reunião foi agendada para o dia 25 de junho 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, 30 de maio de 2019.

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

Nelson Jorge de Castro

Marisa Roitman

PMB – titular

SMA – suplente

Wilson Roberto da Silva

Domingos Ricardo de Oliveira Barbosa

CMB – titular

CMB – titular

Keila Seidel de Almeida H. Vallongo

Maria Inês Verdiani de Carvalho

Fundação 10 de Agosto – suplente

AMAB – titular

Emerson Luis Costa

Teresa Cristina Pinho Favaretto

SESC – suplente

ONG Crescer – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Paulo Roberto Maria Velzi

OSCIP Boracéia Viva – titular

AEAAB – titular
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