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RELATÓRIO CONDEMA 
 

Reunião 218, de 30 de abril de 2019. 

O Sr. Presidente iniciou informando que não houve tempo hábil de encaminhar a ata da 

reunião anterior por email e sugerindo sua aprovação para a próxima reunião. Todos 

concordaram. A reunião teve inicio com a posse dos conselheiros para o biênio 2019/2021, 

de acordo com o Decreto Municipal 3.141, de 25 de abril de 2019, publicado no Boletim Oficial 

n.º 888, de 27 de abril de 2019. Conforme regimento interno foram nomeados o Conselho 

Diretor, a Comissão de Aprovação de Projetos e a Comissão de Aval. de Proj. de Esgotamento 

Sanitário. Passando então para os Assuntos Gerais, o Conselheiro Ubirajara levantou a 

questão do Ecoponto de Boraceia e dos latões de lixo que solicitou e o Sr. Presidente explicou 

novamente a situação e reafirmou tratativas com a Secretaria de Serviços Urbanos para sanar 

a questão. Quanto aos latões de lixo, a SU afirma já ter atendido o solicitado. O conselheiro 

denunciou despejo de lixo no rio próximo ao Camping da Polícia Militar e o Sr. Presidente 

solicitou ao DOA que verifique. O conselheiro queixou-se sobre o Camping Maria Bahiana e 

a construção de muro ao longo da praia. O DOA explanou sobre a vistoria conjunta com a 

CETESB para verificar a situação e relatou que existe procedimento administrativo e que a 

CETESB está tomando as providências. Ainda sobre o Camping a conselheira Maria José 

questionou para onde vai o esgoto do local e foi informada que a CETESB vem cuidando do 

assunto e há também procedimento administrativo da fiscalização da prefeitura, inclusive com 

intimações lavradas para o local. A conselheira perguntou sobre o processo dos Pórticos de 

Boraceia e o Sr. Presidente relembrou a explicação sobre a ocorrência de conflito de 

titularidade da área do projeto, que está sendo tratada pela SU. A conselheira reclamou da 

coleta de lixo em Boraceia e resolveu-se encaminhar ofício à Terracom formalizando a 

reclamação bem como agendar reunião entre a Terracom e os conselheiros Maria Inês e 

Ubirajara para que tratem diretamente do assunto. Os conselheiros conversaram sobre o 

repasse aos municípios de parte de ICMS arrecadado, previsto na Lei Estadual n.º 8.510/93 

e decidiram encaminhar ofício à SA pedindo esclarecimentos. O conselheiro Castro ratificou 

a necessidade de aquisição de viaturas e manutenção dos veículos que estão em situação 

precária. Falou sobre a questão das invasões e do trabalho específico no Bairro Chácaras, 

destacando a instalação de duas câmeras. Falou sobre a reformulação da Lei 1.342/19 que 

reativou a Comissão de Congelamento e sobre as próximas metas. O conselheiro Marcos 

falou sobre o primeiro encontro do Ciclo de Debates “Nós e a Cidade” no SESC Bertioga, com 

massiva participação da sociedade num debate muito rico. Refez o convite para o segundo 

encontro. O objetivo é levantar questões que envolvam a sociedade, buscando construir 

políticas públicas de qualidade com auxílio da sociedade organizada. O Sr. Presidente 

informou que em vistoria com o Diretor Castro e o Secretário de Obras, Rachid, identificaram 

que um ambulante havia instalado chuveiro na areia da praia. Por se tratar de situação nova, 

foi instaurado procedimento administrativo visando obter orientações, inclusive de órgãos 

como DAEE, IBAMA, SPU, sobre como tratar a questão e estamos aguardando a resposta 

oficial. Aberta a palavra aos demais, a Sra. Juliana pediu esclarecimentos sobre a situação 

do Bem-estar Animal. O Sr. Presidente falou que, como já explicado em outras ocasiões, 

criou-se o FUMPA, mas sem estrutura administrativa qualquer trabalho fica inviável. Cabe ao 

Conselho do Bem-Estar Animal cobrar políticas públicas, cobrar a criação dessa estrutura, 

cobrar do Governo que assuma essa parte operacional. Mencionou ainda que a Administração 

Municipal está preocupada com o assunto e que está providenciando o processo licitatório 



 

CA6 RelatAmb 010 Atas 218 a 220 CONDEMA 2019 abr a jun - Página 2 de 5 

para contratação dos tratadores e outro processo para clinicas veterinária para realizar os 

procedimentos cirúrgicos. O Sr. Presidente registrou a realização de Audiência Pública sobre 

minuta de contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, a ser firmado entre o Município e a Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (SABESP). Agradeceu todos que compareceram. Agora serão feitos 

os trâmites de praxe para prosseguimento. A minuta está disponível no Espaço Cidadão 

Centro e no site da prefeitura. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou ata da 33ª Reunião do 

Conselho Diretor do FUNESPA, com o extrato do mês de abril (saldo de R$ 422.829,71 - 

quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos).  

DELIBERAÇÃO: 

Aprovação do Plano de Gestão do Programa Município Verde Azul: o grupo de 

estagiários da SM apresentou-se e falou sobre seus cursos e especializações. O Sr. 

Presidente explicou que os estagiários estão envolvidos e dedicados a grande parte das 

ações do Município Verde Azul, especialmente às ações de educação ambiental. Os 

estagiários explanaram sobre as diretivas sob sua responsabilidade: Arborização Urbana, 

Biodiversidade, Festival da Mata atlântica, Resíduos Sólidos, compostagem, município 

saudável, resgate, encaminhamento e soltura de animais silvestres, cartilha de educação 

ambiental, pró atividade em tratamento de esgoto em conjunto com ações da fiscalização 

ambiental, município sustentável, utilização de energia elétrica no município e energia 

renovável. O Sr. Presidente agradeceu aos estagiários pela apresentação e colocou o 

Plano em votação. O Plano de Gestão do Programa Município Verde Azul foi 

APROVADO por unanimidade.  

 

Reunião 219, de 30 de maio de 2019. 

Aprovadas as atas 217 e 218 por unanimidade. O Diretor Castro solicitou iniciar a pauta em 

razão compromisso já agendado e todos concordaram. Explanou sobre a Lei 1.342/19 e que 

estão definindo áreas em Boraceia para congelamento e falou que apresentará a minuta de 

Decreto do congelamento no CONDEMA. 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. Mais uma vez relacionados pelo conselheiro Ubirajara os assuntos 

do Ecoponto Boraceia, coleta de lixo, além de registro sobre canil gerando muitas 

reclamações.  O Sr. Presidente falou que encaminhará 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. Sobre a coleta de lixo a conselheira Maria Inês falou que esteve na reunião 

com a SU e Terracom, além 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 Moradores, além 

de iniciar campanha educativa. 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. Os conselheiros ratificaram o 
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encaminhamento de ofício ao SA sobre ICMS ecológico. A conselheira Maria Inês solicitou 

informações sobre qual dos pórticos de Boraceia está inserido na área com dúvidas de 

titularidade e o Sr. Presidente compromete-se a verificar. Será encaminhada a programação 

do Festival da Mata Atlântica, parceria com o SESC, que acontecerá dias 21 a 23.  

DELIBERAÇÕES:  

a) FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da 34ª Reunião do Conselho Diretor 

do FUNESPA. 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.  

b) Mandado de intimação – participação na lide do processo sobre transposição do 

Rio Itapanhaú: o Sr. Presidente informou o recebimento de 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. 

Os conselheiros conversaram, dirimiram dúvidas e APROVARAM por unanimidade a 

participação na lide do processo. 

 

Reunião 220, de 25 de junho de 2019. 

A ata da reunião anterior já havia sido aprovada por unanimidade face à necessidade de 

encaminhar decisão do conselho à Procuradoria Geral do Município (Memorando 178/19-SM) 

informando seu interesse na lide da ACP Processo Digital n.º 1000632-85.2017.8.26.0075. 

O Sr. Presidente lembrou que Bertioga assinou o Termo de Cooperação com Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE para 

realização de diagnóstico sobre como o lixo chega às nossas praias e que participará de 

encontro no município de Santos para tratar estratégias e ações. Sobre o ICMS ecológico 

informou que em razão das diversas demandas da Secretaria, em especial do Festival da 

Mata Atlântica, o memorando para a Secretaria de Administração e Finanças será 

encaminhado ainda hoje. O conselheiro Castro explanou sobre a necessidade de desenvolver 

ações para retirada das famílias dos núcleos de ocupação irregular para locais adequados. 

Falou que encaminhará ao conselho um projeto englobando parceria com o GAEMA e 

Ministério Público. Os conselheiros discutiram sobre dificuldades e alternativas quanto a 

questão das ocupações irregulares. O conselheiro Castro queixou-se da sobrecarga que tem 

enfrentado na DOA, pois, todo tipo de assunto é atribuído à Diretoria, como a questão do 

Bem-Estar Animal. A Secretaria de Saúde tem repassado toda a responsabilidade à DOA, 

mas, segundo a Lei 205, verificamos que é competência da Zoonoses. Os conselheiros 

conversaram sobre as ações que vem sendo desenvolvidas e sobre o envolvimento de outras 

Secretarias, como Planejamento, Obras e Serviços Urbanos, além da polícia, nas ações. 

Falaram sobre o crescimento populacional na cidade nos últimos anos e a necessidade de 

ordenar a ocupação das áreas. O CONDEMA precisa ter uma posição mais ativa, trazendo 
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soluções para quem quer moradia na cidade, programas habitacionais de interesse social 

para atender essa demanda. É preciso criar mecanismos para que as pessoas possam 

empreender nesse segmento, para melhorar a condição da cidade se desenvolver. O Sr. 

Presidente sugeriu convidar representantes do Conselho de Habitação para expor o que vem 

sendo feito e em que podemos ajudar. É necessário estreitar relações, unir os departamentos 

e órgãos envolvidos (GAEMA, GAECO, Polícias Civil e Militar) e traçar estratégias de ação 

conjunta. O Sr. Presidente falou que reuniões vem ocorrendo mensalmente para repasse das 

informações ao MP. O conselheiro Domingos transmitirá o convite ao Conselho de Habitação 

e o Sr. Presidente formalizará o convite. O conselheiro Emerson falou que o Festival da Mata 

Atlântica foi evidente demonstração de como podemos enxergar o ambiente natural como 

partes ativas, da sinergia das pessoas trabalhando por uma causa. É preciso aproveitar esse 

momento e lançar em outras esferas de decisão para favorecer e ir adiante, fazendo com que 

o sentimento de que a cidade está melhorando seja sentido por todos. Reunir forças com 

poder de decisão para que a cidade avance em saúde, educação saneamento, tudo. 

Questionou sobre a recontratação dos cargos dispensados em razão do processo no MP. O 

Sr. Presidente informou que aguarda nova decisão do MP. O conselheiro Paulo Velzi falou 

sobre o uso de máquinas para limpeza urbana nas praias que gera críticas e não é eficiente. 

Explicou que há um grupo trabalhando na criação de projeto de limpeza e manutenção das 

praias, que será trazido ao Conselho assim que estiver concluído. A conselheira Maria Inês 

questionou sobre o projeto dos pórticos e o Sr. Presidente solicitou auxílio da conselheira para 

que ela mesma verifique essa situação. Perguntou sobre o Ecoponto Boraceia e o Sr. 

Presidente informou que, tendo em vista os preparativos para inauguração da Vila do Bem 

em Boraceia ainda não foi possível. A conselheira Marisa falou que trabalha na Coordenadoria 

de Fiscalização e Biodiversidade, que está inserida na Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente de Estado. Falou sobre a retomada do Projeto Litoral Sustentável, entre o governo 

de Estado e as Secretarias de Meio Ambiente das Prefeituras. Na Baixada Santista Bertioga 

encabeçará o projeto piloto, já que o município se destacou no cumprimento das etapas. As 

informações estarão disponíveis para acompanhamento de todos na plataforma SIGAM. 

Lembrou que no projeto tanto o Estado quanto o município tem obrigações e contrapartidas. 

O Sr. Presidente ressaltou a importância de retomar o projeto e lembrou que Bertioga não se 

afastou dele. É necessária reunião específica com os envolvidos para determinar a 

responsabilidade de cada agente. O conselheiro Luiz Augusto sugeriu que o Projeto seja 

disponibilizado aos conselheiros com antecedência para que na próxima reunião possam 

discuti-lo de forma efetiva, com conhecimento. O Sr. Presidente falou que o Projeto será pauta 

da próxima reunião. FUNESPA: o Sr. Presidente conversou sobre a possibilidade de as 

reuniões do FUNESPA acontecerem na véspera das reuniões do CONDEMA, para que haja 

melhor planejamento do que será apresentado, aprimorando a gestão do fundo. Os 

conselheiros conversaram e, em razão de conflitos de agenda e mobilidade, decidiram que a 

reunião do FUNESPA acontecerá no mesmo dia e local das reuniões ordinárias do 

CONDEMA, iniciando uma hora antes, ou seja, às 8h30. O Sr. Presidente apresentou ata da 

35ª Reunião do Conselho Diretor do FUNESPA. Extrato do mês de maio - saldo R$ 

358.175,50 (trezentos e cinquenta oito mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). 

NÃO HOUVE DELIBERAÇÕES. 

DELIBERAÇÃO:  

a. Instalação de banheiros ecológicos na Vila da Mata: a Sra. Maura, da Vila da Mata, 

informou que estão organizando um arraial em parceria com a Câmara de Eventos do 

PERB, inclusive inserido na agenda do Parque. A Sra. Juliana, da Fundação Florestal 
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explicou que a Fundação vem trabalhando o fortalecimento das comunidades inseridas 

no Parque e sua cultura. Explicaram sobre a comunidade e sobre o evento. A Sra. 

Roberta apresentou-se como representante da empresa Raiz, responsável pelo 

desenvolvimento de banheiros sustentáveis para eventos e explicou o projeto. 

Submeteu proposta ao CONDEMA para viabilização de banheiros ecológicos (duas 

cabines) a serem instalados na área onde ocorrerá o evento. O Sr. Presidente explicou 

que diferentemente de outros fundos, os recursos do FUNESPA precisam ser licitados 

pela prefeitura, com projeto detalhado e planilhas orçamentárias. Não há tempo hábil 

para providenciar o recurso especificamente para este evento. O conselheiro Luiz 

Augusto sugeriu, já que o espaço é utilizado tanto para outros eventos quanto para 

atividades da própria comunidade, que os banheiros sejam instalados 

permanentemente. O Sr. Presidente, então, sugeriu que a Fundação Florestal, junto 

com a Associação da Vila da Mata, formalize o pedido para que se dê andamento pelos 

trâmites legais. O pedido para instalação de duas cabines permanentes na Vila da Mata 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada com instalação inclusa foi colocado em 

votação e APROVADO por unanimidade pela plenária. 


