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RELATÓRIO CONDEMA 

 

234ª Reunião Ordinária, de 26 de janeiro de 2021. 

 

Aprovada, por unanimidade, a ata da 233ª Reunião Ordinária. 

A reunião iniciou com a apresentação do Sr. Bruno Lima, coordenador do GT de Proteção 

de Aves da APA Marinha do Litoral Centro; Sr. Rafael, biólogo, que participa trazendo 

assuntos do município de Bertioga para serem discutidos no grupo; e da conselheira Maria de 

Carvalho. Explanaram sobre o início do projeto, roteiro de observação das aves e que Bertioga 

é um dos pontos estratégicos de passagem dessas aves em razão das características de seus 

manguezais e praias. Especialmente a praia de Itaguaré e Rio Itapanhaú, utilizadas como 

ponto de descanso e alimentação. Falou sobre a ameaça em razão das mudanças climáticas 

e dos problemas gerados pela interferência humana em suas rotas de passagem em parada 

durante a migração. Falaram sobre a abordagem utilizada para orientar e conscientizar a 

população, bem como das ações tomadas para minimizar as interferências, como a instalação 

de placas educativas. Conversaram sobre as dificuldades enfrentadas pela fiscalização tanto 

do município quanto do Estado, especialmente pela falta de efetivo e estrutura. Lembraram 

que o segmento de observação de aves no Brasil cresce a cada ano, recebendo 

especialmente muitos europeus que vem observar aves existentes somente aqui, um 

segmento que gera muita renda. Temos elevada quantidade de aves graças aos Parques que 

garantem as condições necessárias para sua sobrevivência. Também que o Brasil é signatário 

de tratados internacionais e nacionais para conservação dessas aves. Discutiram sobre a 

possibilidade de implantar programas de voluntariado, analisando suas vantagens e 

demandas. É preciso cuidar, buscar alternativas. O educador ambiental tem papel 

fundamental. O trabalho coletivo trará grandes resultados para todos. Agradeceu a 

oportunidade e o apoio.  

Composição CONDEMA biênio 2021/2022: o presidente informou que, conforme determina 

a Lei Municipal 289/98 (Cap. III; Art. 18; § 2º), alterada pela Lei 1382/19 (Art. 2º); 

regulamentada pelo Decreto Municipal 958/04 (Art. 2º; inciso II), as inscrições cadastramento 

das entidades civis interessadas em compor o Conselho para atuar de abr/2021 a mar/2023 

estarão abertas no período de 01 a 19 de fevereiro de 2021. Formada comissão para atestar 

a documentação dos cadastrados pelos conselheiros Castro, Teresa e Paulo Velzi. O edital e 

o requerimento estarão disponíveis no site da prefeitura e serão publicados no Boletim Oficial 

– BOM. Também serão solicitadas indicações de representantes (titulares e suplentes) à 

Fundação Florestal, Secretaria de Meio Ambiente de Estado, Secretaria de Serviços Urbanos, 

Secretaria de Turismo e Diretoria de Habitação para compor o Conselho. 

Nos Assuntos Gerais o conselheiro Eduardo registrou seu agradecimento a DOA, 

especificamente ao Castro e equipe, pelo apoio prestado em operação conjunta na semana 

passada, em Guaratuba. O trabalho do DOA é FUNDAMENTAL para a manutenção das áreas 

protegidas de Bertioga. Agradeceu também à Mylene Lyra, do NEA, que convidou a FF a 

trazer dados relacionados as UCS de maneira a complementar a formação do pessoal do 

Projeto Verão No Clima. O Sr. Presidente agradeceu a parceria, afirmando que os objetivos 

são os mesmos e colocou-se à disposição para ajudar, estendendo seu agradecimento as 

equipes da FF e da APA Marinha. O conselheiro Castro agradeceu, dizendo que esse 

reconhecimento é o que engrandece e estimula a equipe a prosseguir.  
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O Conselheiro André Santana comunicou aos conselheiros que foi concluído o cadastro de 

539 moradias em Boraceia e a área está em processo de congelamento. Essa é mais uma 

ferramenta para manter o controle da área, ajudar na fiscalização e conter novas ocupações.  

O Conselheiro Castro informou que a DOA iniciou fiscalização quinzenal em parceria com a 

Polícia Ambiental nas áreas de invasão. Contando também com o apoio da Secretaria de 

Serviços Urbanos nos casos de constatação de construções recentes. Enfatizou a 

necessidade e importância do Centro de Tratamento de animais, pois o município carece 

deste apoio. O Sr. Presidente completou dizendo que o Sr. Ezequiel, Chefe do Controle de 

Ocupações, tem enviado fotos das ações em tempo real para acompanhamento.  

O Sr. Presidente atualizou as informações sobre o edital para licitação da adequação do CEA 

Explicou que a virada do exercício impossibilitou a publicação do edital novamente. Foi 

necessário fazer nova reserva e o edital será publicado em breve.  

FUNESPA: explicou que em dezembro/2020 não houve reunião do Conselho Diretor em razão 

de afastamento do conselheiro Castro por questão de saúde, bem como do período de férias 

do Sr. Tiago, da DFI. Acharam por bem reunirem-se no início de janeiro. Houve, porém, um 

desencontro de informações. O Sr. Tiago mandou a conciliação bancária por e-mail, contudo, 

este ficou na pasta “SPAM” e apenas ontem foi visualizado. Desculpou-se pelo ocorrido e 

explicou que na próxima reunião trará as atas pendentes (nov/20 e dez/20), além da ata do 

mês de janeiro para demonstração e aprovação. Compartilhou, apenas para conhecimento 

dos presentes, a conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2020. NÃO HOUVE 

DELIBERAÇÕES. 

 

DELIBERAÇÕES: 

Processo Administrativo 7786/19 – Parecer da Comissão do CONDEMA: o processo trata 

de apuração de danos em área verde no loteamento Costa do Sol. o Sr. Presidente explanou 

que o requerente, Sr. Ricardo e seu representante legal, Sr. Abreu, ambos presentes na 

reunião, protocolaram recurso ao CONDEMA. A comissão do conselho formada para analisar 

o recurso reuniu-se virtualmente em 11/12/2020 com os requerentes para ouvi-los e entender 

melhor o pedido e suas alegações. Antes de submeter a decisão da comissão à plenária, foi 

concedido 3 minutos para manifestação dos requerentes. O Sr. Abreu, representante legal do 

requerente, fez sua explanação. Finalizadas as considerações, o Sr. Presidente passou à 

leitura do parecer da comissão (Anexo I da ata). Após algumas considerações do Sr. Abreu e 

do Sr. Presidente, remeteu à plenária para decisão final do Conselho. Os conselheiros 

Eduardo, Castro, José Carlos, André Santana, Teresa e Paulo Velzi acompanharam a decisão 

da comissão pela manutenção do indeferimento do pleito. Os conselheiros Luiz Augusto e 

Emerson abstiveram-se de votar. Assim, por maioria de votos, o conselho INDEFERE o 

pedido. 

 

235ª Reunião Ordinária, de 23 de fevereiro de 2021. 

Aprovada, por unanimidade, a ata da 234ª Reunião Ordinária. 

Nos Assuntos Gerais o conselheiro Emerson anunciou convite, a ser encaminhado por e-mail, 

para dois eventos: “Encontro sobre uso público de áreas protegidas – ESUPAP” e 

“Turismo em Áreas Naturais – Perspectivas e desafios de gestão”. A conselheira 
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Teresa questionou sobre a colocação de placas nos locais de proteção das aves 

marinhas e foi informada de que nenhum projeto foi apresentado para ser submetido 

ao conselho até o momento. O Sr. Presidente informou sobre a prorrogação de prazo 

até dia 26/02 para cadastramento das entidades civis interessadas em compor o 

Conselho (biênio abr/2021 a mar/2022) e listou as entidades cadastradas até o 

momento, cujas documentações serão entregues à Comissão de Análise: Associação 

dos Moradores das Chácaras Mogiano; Serviço Social do Comércio – SESC; ONG 

Crescer; Full Forest & Ocean; Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 

de Bertioga. O Sr. Presidente atualizou informações sobre licitação para construção 

do Núcleo de Educação Ambiental – NEA. Falou que o edital foi republicado e que na 

licitação estiveram presentes 7 ou 8 empresas. Quatro foram desclassificadas por não 

apresentarem a documentação exigida e as demais estão em processo de análise. O 

resultado sairá em breve. 

 

DELIBERAÇÕES: 

1. Minuta de Projeto de Lei – Logística Reversa: o Sr. Presidente, juntamente com 

o conselheiro Paulo Velzi, explicou conceitos, falou sobre o que já existe 

implantado e em funcionamento no município; da necessidade da normatização. 

da responsabilidade compartilhada para alcançarmos os objetivos da coleta 

seletiva e da logística reversa; sobre os diversos tipos de material e seus pontos 

de destinação, como por exemplo pneus, lâmpadas, pilhas e baterias, 

eletroeletrônicos, óleos comestíveis, óleos lubrificantes, dentre outros; sobre a 

varredura no comércio para identificar os tipos de resíduo produzidos e qual a 

melhor maneira de orientar sobre o tema; da disponibilização no site da prefeitura 

de cartilha produzida pela Coordenadoria de Educação Ambiental, com 

informações dispostas de maneira bastante simples, explicando o que é a 

Logística Reversa e como funciona, contendo minutas individualizadas para cada 

tipo de resíduo e seus respectivos pontos de coleta. O objetivo é orientar o 

comércio para que todos estejam atentos às suas obrigações perante a legislação. 

Explicou passo a passo o trabalho que já vinha sendo feito há algum tempo. Após 

a explicação, os conselheiros conversaram, dirimiram dúvidas e sugeriram alterar 

o artigo 10º para que a Lei entre em vigor 90 dias após a publicação. Feita a 

alteração, a minuta de Projeto de Lei – Logística Reversa foi colocada para 

deliberação e APROVADA por unanimidade. 

2. Renovação do contrato de locação das câmeras de monitoramento: o Sr. 

Presidente lembrou que com o embargo nas Chácaras Vista Linda em 2018 a 

Prefeitura ficou responsável por uma série de ações, dentre elas, a instalação de 

câmeras de monitoramento. O conselho, à época, aprovou o contrato por dois 

anos e este termina em abril de 2021. O Diretor Castro explicou que no início não 

havia nada nas Chácaras, mas que ao longo do tempo, em parceria com a 

Secretaria de Habitação foram instaladas placas, feitas orientações, levantamento 

de ocupações, cadastro da população. As câmeras tiveram papel importante na 
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precaução e na preparação da área para futura regularização, porém, 

entendemos que já cumpriram seu papel e que esse orçamento pode ser 

direcionado a outras situações neste momento. Os conselheiros, diante do 

exposto, decidiram NÃO RENOVAR o contrato. 

3. Indicação para o CONSAIB: o Sr. Presidente informou que recebemos o Ofício 

009-A/2021-ACC, da Assessoria de Comissões e Conselhos, solicitando 

indicação de titular e suplente para o Conselho Municipal de Saneamento 

Ambiental e de Infraestrutura de Bertioga – CONSAIB, conforme Lei 1340/19, Art. 

3º, inciso V, letra “d”. Conversaram e decidiram INDICAR os conselheiros Maria 

Inês (titular) e Teresa (suplente). 

4. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou a prestação de contas das 53ª 

(dezembro/2020) e 54ª (janeiro/2021) Reuniões do Conselho Diretor do 

FUNESPA, que foram APROVADAS pelo conselho. 

Na sequência, apresentou decisões da 55ª Reunião do Conselho Diretor do 

FUNESPA. Extrato do mês de janeiro com saldo de R$ 471.285,43 (quatrocentos 

e setenta e um mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos). 

Na conta Nº 65-8, R$ 254.131,14 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e trinta 

e um reais e quatorze centavos) e na conta aplicação Nº 14192-0, R$ 217.154,29 

(duzentos e dezessete mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte nove centavos). 

A reunião concluiu com a autorização de despesas no valor de R$ 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais) para seguro do Barco Escola e R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

para realização de manutenção do sistema e do motor do Barco Escola. O total 

apresentado monta valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e foi 

deliberado e APROVADO por unanimidade pela Plenária.  

 

 

236ª Reunião Ordinária, de 30 de março de 2021. 

Aprovada, por unanimidade, a ata da 235ª Reunião Ordinária. 

O Sr. Presidente iniciou explicando a suspensão da reunião do mês de março em do 

Decreto que estabeleceu o “lockdown”, focando o trabalho da SM na fiscalização das 

praias, estabelecimentos comerciais e blitz noturnas no combate à COVID-19, bem como 

de seu afastamento em razão de problemas de saúde. Em que pese as reuniões estarem 

acontecendo em formato virtual, não estava apto sequer para articular a condução da 

reunião pelo Vice-Presidente Paulo Velzi. Os conselheiros concordaram em considerar a  

Sugeriu, então que a reunião de hoje seja considerada em substituição a do mês de março 

e que reagendemos a reunião de abril para 18/05, quando provavelmente teremos a posse 

da nova composição do conselho; retomando a agenda ordinária na reunião de 25 de 

maio. Todos concordaram. 

Explicou que o processo que trata da nova composição do conselho foi encaminhado para 

a Seção da Técnica Legislativa e estamos aguardando os procedimentos necessários 

para nomeação. Explicou que foi maior o número de inscritos que o número de vagas 
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disponíveis e relacionou os inscritos, sendo as entidades habilitadas: Serviço Social do 

Comércio - SESC; Fundação 10 de Agosto; Associação de Melhoramentos Vila Nova 

Jerusalém – AMVNJ; Associação de Moradores e Amigos de Boracéia; ONG Crescer; 

Boraceia Viva; Associação Bertioguense de Ecoturismo (ABECO); e Associação dos 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB. Entidades não habilitadas: 

Associação dos Moradores das Chácaras Mogiano e Full Forest & Ocean.  

O Conselheiro Paulo Velzi comentou sobre decisão tramitada em julgado em favor da 

SOBLOCO referente a embargo de obras na Riviera, ratificando que não houve 

intervenção em área Federal e informou que o próximo passo é solicitar a revalidação das 

Licenças e retomar as obras. 

O Sr. Presidente atualizou informações sobre a situação da licitação das obras do Centro 

de Educação Ambiental – CEA e repassou convite da Chefe de Planejamento e Educação 

Ambiental, Sra. Mylene Lyra, para que os conselheiros visitem o local antes do início das 

obras e o conselheiro Paulo Velzi dispôs-se a fazer a visita. O Sr. Presidente informou que 

o primeiro prédio também receberá algumas alterações para adequar-se ao projeto. Falou 

sobre alguns detalhes que serão implantados no CEA, como, possivelmente, pendurar a 

ossada de uma baleia, das diversas que encontramos ao longo do tempo em nosso litoral; 

expor tipos de rochas diferentes e mostrar a importância delas através da EA. Registrou, 

ainda, a publicação do edital para seleção de estagiários e o número alto de inscritos, o 

que demonstra a importância do trabalho realizado na SM. A seleção prosseguirá com 

entrevistas e avaliações dos candidatos. 

O conselheiro André Santana falou sobre as moradias cadastradas para realizar a ligação 

na rede coletora de esgoto trará impacto direto no combate ao lançamento clandestino de 

esgoto no Rio Itapanhaú. Atualizou informações sobre as ações realizadas para 

Regularização Fundiária, ressaltando a importância e planejamento para conseguir ocupar 

a área de forma sustentável, sem repetir os modelos falidos que existem hoje. 

A conselheira Marisa informou da publicação da Resolução SIMA 05/2021, agora mais 

forte e abrangente em respeito a proteção da Mata Atlântica, especificamente na nossa 

região. Explicou algumas das mudanças nos procedimentos trazidas por esta Resolução 

e os conselheiros conversaram sobre a Resolução e sobre a importância desta mudança 

de posição do Estado sobre o assunto; a necessidade de alinhar os procedimentos; as 

dificuldades enfrentadas e a necessidade planejar o município e a melhor maneira de 

aproveitar essas áreas. 

Por fim, o Sr. Presidente agradeceu a gestão deste biênio que se encerra, a cada entidade, 

a cada conselheiro, pela parceria e transparência. Nosso Conselho é referência para 

outros municípios. Que a nova composição venha com este mesmo sentimento. Colocou-

se à disposição de todos. 

NÃO HOUVE DELIBERAÇÕES. 


