ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2020 (VIRTUAL)
Data:

24/11/2020

Link:

https://meet.google.com/enj-ijri-tux

Início:

10h00

Término: 11h40

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes da ST e Boraceia
Viva. Representantes da AMAB e SMA justificaram a ausência.
Foi dispensada a leitura da ata anterior (231) pelo fato de a mesma ter sido
encaminhada por e-mail aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação,
sendo assim aprovada por unanimidade.
PAUTA:
1. PMVA – Comitê de Bacias da Baixada Santista: o Sr. Presidente trouxe um
balanço dos assuntos que estão sendo discutidos no Comitê. Lembrou que faz parte
de uma das diretivas do MVA que tem o objetivo de aproximar o Conselho do Comitê
pois os assuntos tratados são relevantes para todos. Desde fevereiro de 2018
apresentamos diversos projetos no FEHIDRO e conseguimos êxito em todos eles,
totalizando recurso entre 12 e 13 milhões de reais para o município. Este ano
apresentamos dois projetos. No início do ano apresentamos projeto de macro e
micro drenagem em São Lourenço; e outro de conteinerização de resíduo domiciliar
que será implantado na área central. Recentemente tivemos aberta chamada para
apresentação de mais um projeto, pelo qual ficamos em primeiro lugar e mais uma
vez conseguimos o recurso. O Sr. Presidente compartilhou a tela e explicou que a
proposta apresentada foi da construção de canal de macrodrenagem na Rua
Sebastião Arantes, no Centro, que é importante via de conexão com a Rua Luiz
Pereira de Campos e com a área onde funciona a travessia de balsas hoje. Um
sistema parcial de macro e micro drenagem já havia sido implantado no Jd. Veleiros,
agora pleiteamos outro trecho. Essa terceira fase visa a conclusão do canal de
drenagem que coletará as águas do bairro. Uma justificativa importante para essa
obra é que sua conclusão possibilitará a pavimentação das ruas e assim, aliviará o
“gargalo” que ocorre na Av. Anchieta. Haverá uma nova rota como sugestão de
acesso a balsa utilizando a Rua Sebastião Arantes, o que melhorará muito a
mobilidade urbana. A verba da FEHIDRO é de R$ 1.400.000,00 (um milhão e
quatrocentos mil reais) e a contrapartida da Prefeitura de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais). Estamos aguardando a assinatura do contrato para licitar a
obra. Destacou que o desempenho dos projetos apresentados na FEHIDRO mostra
que a Prefeitura conta com um competente corpo técnico, tanto da Secretaria de
Meio Ambiente quanto na Secretaria de Serviços Urbanos, capaz de apresentar
bons projetos executivos e captar recursos para o município.
Outro assunto tratado semana retrasada no Comitê foi que o Movimento Salve o
Itapanhaú, representado naquele momento pelo Sr. Fabrício da Maramar, pediu 3
minutos para se pronunciar e trouxeram questões interessantes sobre
abastecimento público durante o período de Pandemia. O Sr. Fabrício apresentou
dados de que a população do município teria aumentado em 35 mil habitantes e
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gostariam, junto ao Comitê de Bacias, de realizar estudo sobre a gestão de recursos
públicos durante a Pandemia e entender como ocorreu o abastecimento público
nesse período. O Sr. Presidente falou que o Comitê de Bacias apresenta todo ano
um relatório de situação. Falou que pediu a palavra e explanou que os dados que
temos sobre a geração de lixo neste período não indica aumento significativo de
população. Ao contrário, a geração de lixo diminuiu nesse período. Entendemos a
importância de trabalhar junto ao pessoal do saneamento, em especial do
saneamento público na intenção de obter dados mais precisos e entender melhor
esse período. É interessante verificar a distribuição da água e o consumo nesse
período, comparando 2020 a 2019. Dessa forma conseguiremos entender o que
ocorreu, como se deu o abastecimento público e planejar o futuro. O conselheiro
Paulo Velzi falou que nossa região conta com uma excelente estrutura para
fornecimento de água e esgoto e não houve desabastecimento. Falou que talvez o
Sr. Fabrício esteja equivocado em relação aos dados que apresentou. Entende que
é importante esse acompanhamento, mas é preciso cuidado com alarmismo. O Sr.
Presidente concordou e afirmou que foi exatamente este seu posicionamento no
Comitê. Ressaltou também entender que a gestão dos recursos hídricos é o Estado
e, portanto, esse estudo deveria ser realizado pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica – DAEE. O conselheiro Paulo Velzi falou que o DAEE tem essas
informações e que cabe ao Comitê acompanhar. O Sr. Presidente falou que um
representante do DAEE também se pronunciou no Comitê concordando que este
monitoramento deve ser feito. O Sr. Presidente apresentou tabela com informações
da Terracom sobre a coleta de lixo mês a mês no ano de 2020. Na média há geração
de resíduo em torno de 2.800 a 3.000 toneladas, com exceção de janeiro que, em
razão das férias e festividades aumenta para 5.000 toneladas. A tabela mostra que,
quando do início da Pandemia em março, a geração de resíduo diminuiu, voltando
a aumentar progressivamente a partir de julho, com a flexibilização. O conselheiro
Paulo Velzi falou que não entende esses números pois na Riviera a população
quadruplicou durante o período da Pandemia. As pessoas vieram para suas
segundas residências e ficaram no município. Isso muda seus hábitos de consumo
e consequentemente a geração de seus resíduos O Sr. Presidente voltou a afirmar
que melhor consultar e cruzar essas informações com os dados do consumo de
água. O conselheiro Castro falou que é preciso considerar que todos os
estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, comércios, pousadas, hotéis
ficaram fechados durante meses e são grandes geradores de resíduos. O Sr.
Presidente concordou que definitivamente é mais seguro estudar o consumo de
água pois os dados da geração de resíduos estão atrelados a muitas variáveis. O
lixo serve como indicador, mas o consumo de água traz informações exatas. Sugeriu
convidar os representantes do Movimento Salve o Itapanhaú para conversar e
entender melhor a questão por eles levantada, inclusive envolvendo-os nas
próximas discussões. O conselheiro Paulo Velzi sugeriu convidar a SABESP e
solicitar comparativo de consumo 2019/2020. Dispôs-se a trazer da Riviera. O Sr.
Presidente falou que o CONDEMA pode fazer um chamamento para envolver os
agentes e a comunidade. Sugeriu oficiar a SABESP, à Riviera, ao SESC e verificar
se é o caso de convidar também o Morada da Praia. Os conselheiros concordaram.
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2. PMVA – Cronograma de manutenção da frota municipal: o Sr. Presidente
explicou que uma das diretivas do MVA é submeter a aprovação do Conselho o
Cronograma de Manutenção da Frota Municipal. Todo ano solicitamos à Diretoria de
Administração (DAD) informações sobre a frota e sempre temos o retorno com breve
explanação sobre como é feita a manutenção dos veículos. Atualmente essa
responsabilidade cabe a cada Secretaria, com exceção dos veículos locados, que
são trocados em 24 meses ou 84 mil km de uso. A Secretaria de Meio Ambiente faz
manutenção preventiva da frota. Recebemos a relação de toda a frota municipal e
com base nessas informações preparamos o relatório para o MVA e, em conjunto
com a Administração, elaboramos o Cronograma de Manutenção / Substituição da
Frota. O Sr. Presidente, então apresentou aos conselheiros o cronograma elaborado
e explicou seu conteúdo. O conselheiro Castro perguntou sobre controle da frota
terceirizada e o Sr. Presidente respondeu que a Resolução CONDEMA 10/2013
dispõe sobre o assunto e explicou os tipos de teste realizados. Por fim o Sr.
Presidente colocou o Cronograma para Manutenção da Frota em votação e os
conselheiros APROVARAM por unanimidade.
3. Assuntos Gerais:
a. Conselheiro Castro: retomou o assunto sobre a chamada “Lei do Silêncio”.
Desenvolvemos procedimentos num decreto regulamentador e o Processo que
trata do assunto está parado na Diretoria Executiva – DEX há cerca de um mês.
Solicitou apoio do CONDEMA para agilidade na tramitação do processo. Lembrou
que a DOA tem repetidamente seus chamados atrelados a questões que não são
de sua competência, mas são sim de perturbação da Ordem Pública e Código de
Posturas. Isso acaba por atrapalhar as ações realmente ligadas ao meio
ambiente. Também volta a insistir na necessidade de restruturação da DOA e na
criação do cargo de Guarda Ambiental, desvinculado da Guarda Civil. Por fim,
informou que amanhã serão retomadas as reuniões da Comissão de
Congelamento que até então estavam suspensas.
b. Conselheiro André Santana: trouxe informativo sobre as ações de
congelamento. Falou que concluíram 20 placas que serão instaladas nas áreas
congeladas nas Chácaras e em Boraceia. As placas tem informações como
número de processo, telefone da DOA e foto aérea indicando a delimitação da
área. Já no Balneário Mogiano contrataram empresa que iniciará em 07 de
dezembro o cadastro de aproximadamente 500 famílias. O Sr. Presidente
agradeceu e afirmou que a atualizações dessas informações para o Conselho é
muito importante.
c. Conselheiro Paulo Velzi: retomou o assunto trazido pelo conselheiro Castro,
pois observou aumento significativo da população na Riviera e isso traz um
número proporcional de aumento de ocorrências, especialmente em relação a
ruídos fora de horário permitido. Disse que a Lei prevê convênios com entidades
e isso pode ajudar. Concordou que a DOA está sobrecarregada e mostrou-se
preocupado com a temporada. O Sr. Presidente concordou que a DOA acaba
sobrecarregada com responsabilidades que são, principalmente, questões de
Segurança Pública. O conselheiro Castro falou que há minuta de Decreto na qual
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vem trabalhando desde ano passado e que o processo está há um mês na
Diretoria Executiva. Lembrou que a temporada se aproxima e a parceria que o
Decreto estabelece é muito importante. Falou também que se não houver
celeridade não haverá tempo hábil para treinamento da Guarda e estaremos
despreparados. O Sr. Presidente afirmou que conversou com a Dra. Juliana
(DEX) e que ela afirmou que tramitará o processo. O conselheiro Paulo Velzi
sugeriu que o CONDEMA encaminhe memorando a DEX solicitando urgência na
tramitação e os demais conselheiros concordaram. O conselheiro Castro falou
que é necessário estruturar as demais Secretarias para que cada uma seja capaz
de lidar com suas demandas. Citou como exemplo a Secretaria de Turismo, que
deveria fazer a gestão das praias, mas as demandas acabam atendidas pela
DOA. Falou também que precisamos construir um projeto envolvendo as demais
secretarias, especialmente na questão das demolições e relocação de famílias. O
Sr. Presidente explicou que quando é constatado que não mora ninguém no
barraco a DOA acaba realizando o desfazimento, mas é necessário suporte da
Secretaria de Serviços Urbanos. E não temos esse apoio porque a SU não dispõe
de infraestrutura. O conselheiro Castro sugeriu criar protocolo de ações a
atendimento envolvendo todas as Secretarias para basear como agir em cada
situação. O Sr. Presidente observou que, em razão das carências de estrutura
das demais Secretarias, a DOA acaba sobrecarregada. O conselheiro Castro
lembrou, ainda, que os recursos oriundos das multas são destinados à Segurança
Pública e não ao Meio Ambiente. O Sr. Presidente falou que a ideia é dar apoio
às ações quando necessário, mas concentrar todos os chamados no número 153
de Segurança Pública e, a partir daí, distribuir os chamados conforme as
competências.
4. FUNESPA: o sr. Presidente informou que a reunião do Conselho Diretor não ocorreu
porque não recebemos a conciliação bancária. O Sr. Tiago, representante da DFI
encontra-se em período de férias e em razão da sobrecarga de trabalho no
departamento eles não conseguiram alguém para substituí-lo em tempo. Tentará
agendar para o início de dezembro e apresentar na próxima na próxima reunião do
CONDEMA.
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A próxima reunião foi agendada para o dia 15 de dezembro de 2020. 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, 24 de novembro de 2020.

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

Eduardo Ferreira dos Santos Souza

André Rogério de Santana

FF – titular

DHA – titular

Nelson Jorge de Castro

José Carlos Cavalcanti de Melo

SM – titular

SU – titular

Luiz Augusto Pereira de Almeida

Emerson Luis Costa

Fundação 10 de Agosto – titular

SESC – suplente

Teresa Cristina Pinho Favaretto

Paulo Roberto Maria Velzi

ONG Crescer – titular

AEAAB – titular
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LISTA DE PRESENÇA
DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2020 (VIRTUAL)
Data:

24/11/2020

Link:

https://meet.google.com/enj-ijri-tux

INSTITUIÇÃO
SM

Presidente

Início:

10h00

CONSELHEIRO
Fernando Almeida Poyatos

Término: 11h40

ASSINATURA
Presente

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
1.

FF

2.

SMA

3.

SM

4.

SU

5.

ST

6.

DHA

Eduardo Ferreira dos Santos Souza

Presente

Maria de Carvalho Tereza

-----------------

João Thiago Wohnrath Mele

Justificou

Marisa Roitman

-----------------

Nelson Jorge de Castro

Presente

Felipe Ebling

Presente

José Carlos Cavalcanti de Melo

Presente

Maurício dos Santos Souza

-----------------

Ney Carlos da Rocha

-----------------

Filipe Toni Sofiati

-----------------

André Rogerio de Santana

Presente

Giuliana Cristoni Pereira da Silva

-----------------

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a)

Entidades civis de Assoc. de Moradores, Associações Beneficentes ou Clubes de Serviço

7.

10 de Agosto

8.

AMAB

9.

SESC

Luiz Augusto Pereira de Almeida

Presente

Keila Seidel de Almeida H. Vallongo

Presente

Maria Inês Verdiani de Carvalho

Justificou

Maria José Ribeiro de Matos

-----------------

Marcos Roberto Laurenti

-----------------

Emerson Luis Costa

Presente

Teresa Cristina Pinho Favaretto

Presente

Udo Stellfeld

-----------------

Ubirajara Gonçalves de Lima

-----------------

Carla Emília de Lima

-----------------

Paulo Roberto Maria Velzi

Presente

Eduardo Cesar Lima Tomé

-----------------

b)

10.

Pró-Urbe

11.

Boracéia Viva

c)

12.

AEAAB
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