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ATA DA 223ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2019 

Data: 29/10/2019 

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

Início: 09h45 Término: 11h10 

 

O Sr. Vice-Presidente, Paulo Velzi deu início à reunião. Ausentes representantes 

do IBAMA e da PMB (Filipe Sofiati). Representantes da CMB não participaram da 

reunião em razão da ADIN 2087907-18.2019.  

Foi dispensada a leitura da ata anterior pelo fato de a mesma ter sido 

encaminhada por e-mail aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, 

sendo assim aprovada por unanimidade.  

Paulo Velzi justificou a ausência do Fernando devido a convocação de última hora 

com os secretários de Meio Ambiente da Baixada Santista sobre o derramamento de 

óleo no mar. 

Quanto a ADIN falou que os representantes da Câmara assinam a lista presença 

apenas como convidados, e que nessa reunião não será nada aprovado devido não 

haver paridade. 

 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais:  

a. Sr. Itamar – Chefe da Divisão de Resíduos Sólidos informou que há demora 

no atendimento devido a falta de material. Na próxima reunião apresentará 

imagens. Relatou a ocorrência referente o caminhão da coleta seletiva, que foi 

danificado devido ter sido colocado entulho no “bag” de reciclável. 

b. Conselheiro Ubirajara – lixeira pedidas que foram solicitadas, inicialmente em 

dezembro de 2018, não foram entregues conforme o solicitado, sendo uma no 

Peixe Frito e outra no Krill. Itamar ficou de enviar documento referente. 

Conselheiro Paulo Velzi comentou que o CONDEMA já comprou lixeiras e que 

muitas delas já foram roubadas. 

c. Conselheira Maria Inês falou sobre o descarte do lixo em Boraceia, a verba para 

realizar o projeto de Ação de Educação dos Moradores já foi aprovada. Foram 

feitos panfletos para distribuição e orientação corpo a corpo com os munícipes. A 

falta do Ecoponto dificulta iniciar os trabalhos do projeto. Informou ainda que, está 

agendada reunião com prefeito na semana que vem para solicitar o apoio dele 

para agilizar a reformar do Ecoponto. Conselheiro Paulo Velzi comentou ser 

lastimável a destruição que aconteceu com o Ecoponto. Manifestou o apoio do 
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CONDEMA ao Fernando Poyatos para que pressione a Secretaria de Serviços 

Urbanos para reforma do Ecoponto.  

d. Conselheiro Emerson fez dois convites a todos os presentes em nome do SESC, 

sendo um referente ao curso de Gestão de Áreas Protegidas, inscrição será feita 

pelo site. Outro convite referiu-se ao Primeiro encontro dos observadores de aves 

no mês de dezembro, a inscrição será pelo site da Reserva Natural. Disse que 

encaminhará o link para ser repassado aos conselheiros. 

e. Conselheiro Paulo Velzi informou que o Revela Bertioga terá início na tenda 

Espaço SESC a partir do dia 31/10 até 10/11, depois a exposição será levada 

para as escolas. Já há programação para que esse evento aconteça no próximo 

ano, depois será bienal, a intenção é perenizar o projeto. 

f. Conselheira Teresa falou sobre o assunto da retirada de areia em Boracéia, que 

já foi falado anteriormente pelo sr. Uribajara aqui no CONDEMA, que originou o 

processo administrativo nº 4346/18. E que já foi até a prefeitura e solicitou vistas 

e o referido processo não foi localizado. Solicitou que seja realizada uma busca 

na prefeitura por esse processo. Conselheiro Paulo Velzi falou que teve uma 

conversa com o prefeito Caio, e este disse que pretende digitalizar todos 

processos em breve, assim problemas como esses, de sumiço de processo 

deixaram de existir, e também agilizará o tramite de abertura. 

g. Conselheira Tereza falou ter visto um móvel descartado ao lado de uma lixeira 

de recolhimento de material reciclável e que é importante publicar no BOM uma 

orientação sobre o CATA TRECO para descarte de móveis. Conselheiro Castro 

falou sobre a localização do Ecoponto, pediu que na próxima vez seja feita uma 

melhor avaliação do local onde será instalado, tendo em vista que o local atual é 

inadequado. Outros membros informaram que o local atual atendeu uma 

indicação da prefeitura.  

h. Conselheiro Castro falou sobre a importância do Geoprocessamento para a 

fiscalização. Conselheiro Paulo Velzi falou que o Geoprocessamento é 

importante, mas é necessário finalizar o Plano Diretor. O convidado Jocyr também 

comentou sobre a importância do Plano Diretor ser finalizado. Os Conselheiros 

fizeram a indicação para que o Fernando convide o prefeito para participar de 

uma reunião com a intenção de conseguir o apoio para auxiliar em ações de 

contenção de invasão. 

2. ADIN n.º 2087907-18.2019 e Proc. Adm. 8249/19: Paulo Braga explanou sobre a 

ADIN, explicou que a prefeitura fez uma defesa, mas não obteve sucesso. Esta ação 

retroage a criação da lei do CONDEMA para não criar um problema maior a justiça 

considerou sua ação a partir do julgamento, senão decisões tomadas pelo conselho, 

onde estava presente o representante da Câmara não teriam validade. Explicou que 

há dois caminhos, sendo um reduzir a quantidade referente a Sociedade Civil e 

nomear duas pessoas do executivo, dando como sugestão, um representante da 

Diretoria de Habitação e um da Secretaria de Meio Ambiente. O Projeto de Lei já foi 
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encaminhado e vigorará quando da aprovação da lei. Exemplificou que no 

FUNESPA foi incluso 02 (dois) representantes do CONDEMA. O Conselheiro Castro 

sugeriu que é importante que um representante da Secretaria de Serviços Urbanos 

seja um representante do executivo no CONDEMA. Paulo Braga quanto faz a 

observação que o projeto já foi elaborado e sugere a alteração na composição do 

CONDEMA. Paulo Velzi indica que também haja mudança na composição, trocando 

o IBAMA pela Fundação Florestal, tendo em vista a ausência constante do instituto. 

Pede que o Fernando faça a solicitação da alteração. Conselheiro Ubirajara 

comentou que já houve alteração no Conselho do Idoso, Paulo Velzi explicou que o 

CONDEMA é regido por lei, a escolha é sempre do executivo. Paulo Braga sugere 

que a lei que rege o CONDEMA deveria ser lei complementar. Domingos perguntou 

se a discussão sobre a ADIN já está finalizada na justiça, membros do conselho 

responderam que já transitou em julgado. 

3. Município Verde Azul: Conselheiro Paulo Velzi explicou que todos os prazos do 

para entrega de relatórios foram cumpridos. Estava dentro do planejamento e do 

cronograma a aprovação de alguns itens do PMVA na reunião de setembro/19. A 

norma determina que alguns itens de determinadas Diretivas devem ser aprovados 

na última reunião antes da entrega dos documentos comprobatórios. Por conta da 

publicação da ADIN, não foi possível realizar a reunião para devidas aprovações, 

talvez perderemos alguns pontos por causa disso. 

4. Providências congelamento Rua Futura: Conselheiro Castro explanou que está 

sendo feito, juntamente com a SU e SO na rua Futura, em Boracéia, sendo realizado 

um congelamento, com cadastramento no local para conter as ocupações 

irregulares. Disse que a demora no licenciamento causa invasão e desestimula o 

empreendedor. Que não há no município um grupamento de Polícia Ambiental, o 

que seria muito importante, pois trabalham com as questões de crime ambiental, 

tendo em vista que a Diretoria de Operações Ambientais não trabalha com questões 

crimes. Falou sobre o trabalho de que vem desenvolvendo com o Edgar e Ronaldo 

para evitar invasão no município, porém considera importante ação social para 

acompanhar, não basta apenas desabrigar o invasor. A Secretaria de Planejamento 

notificou os moradores da Chácara Vista Linda para apresentarem documentação, 

o DOA verificará as questões ambientais. Foram notificados também os proprietários 

para que façam a reintegração de posse. Conselheiro Ubirajara disse que o prefeito 

pode fazer um ofício solicitando que venha para nosso município um grupamento da 

Polícia Militar. Conselheiro  Castro sugeriu que o CONDEMA faça a indicação para 

que o prefeito solicite ao Estado um grupamento de polícia ambiental. Ficou 

decidido que será feito pelo CONDEMA fará a abertura de processo 

administrativo, para que o prefeito faça essa solicitação ao Estado. 

Conselheiro Ubirajara informou que uma área próxima à creche municipal está 

sendo cercada, Castro falou que cercar o terreno é bom, assim evitar invasão. Paulo 

Velzi FUNESPA – projeto de microdrenagem no Indaiá, teve sua elaboração feita 

conforme recomendações da FEHIDRO. Conselheiros fizeram a indicação para que 

o Fernando convide o prefeito para participar de uma reunião com a intenção de 

conseguir o apoio para auxiliar em ações de contenção de invasão. 
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5. FUNESPA: ficou para próxima reunião devido a apresentação de projetos ao 

Ministério Público Federal e projeto referente a 3º chamada FEHIDRO, não 

tivemos tempo hábil de preparar o material, pois não recebemos da contabilidade. 

Serão chamados para reunião membros da comissão do FUNESPA para o início 

do mês de novembro para apresentarmos os extratos e situação de setembro e 

outubro. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de novembro de 2019. Nada mais havendo 

para tratar, o Sr. Vice-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Sandra 

Regina Almeida (...................), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e 

achada conforme, foi assinada por mim, pelo Vice-Presidente e demais membros 

presentes. É parte integrante desta ata a Lista de Presença.  

Bertioga, 29 de outubro de 2019. 

 

 Paulo Roberto Maria Velzi 
AEAAB – titular 

Vice-Presidente do CONDEMA 
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PMB – titular 

   
Keila Seidel de Almeida H. Vallongo 
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 Maria Inês Verdiani de Carvalho 
AMAB – titular 

   
Emerson Luis Costa 

SESC – suplente 

 Teresa Cristina Pinho Favaretto 
ONG Crescer – titular 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima 
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