ATA DA 245ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2021 (VIRTUAL)
Data:
Link:

14/12/20
Início:
10h00
Término:
21
https://us02web.zoom.us/j/85419367142?pwd=cTZCRUo0YjI1K2NyalBPa0F
SeWZndz09

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes da Secretaria de
Turismo; da Diretoria de Habitação; da AMAB. Representante de Eduardo F. dos Santos
Sousa da Fundação Florestal justificou a ausência por estar em vistoria externa. Fez
constar a presença dos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente – Itamar Ribeiro –
Chefe de Divisão de Resíduos Sólidos e Mylene Lyra da Educação Ambiental, da Dra.
Gabriela e Sr. Cloves representantes da Cooperativa de Triagem de Sucata de Bertioga.
Foi dispensada a leitura da ata anterior (244ª) pelo fato de a mesma ter sido
encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação,
sendo assim aprovada por unanimidade.
O Sr. Presidente solicitou inverter a pauta, iniciando pelo tópico “ Resíduos
Sólidos- apresentação Cooperativa e SM” e todos concordaram.
PAUTA:
1. Resíduos Sólidos- apresentação Cooperativa e SM: Passou a palavra a Dra
Gabriela e do Sr. Cloves, representantes da Cooperativa de Triagem de Sucata
de Bertioga. Sr. Cloves agradeceu o convite e os vários anos de prestação de
serviço em convênio com a prefeitura. Dra Gabriela iniciou falando sobre o
contrato que foi renovado e está com um formato mais dinâmico, contanto com
quatro caminhões, sendo dois da Cooperativa e dois do Prefeitura, que a rotas
sofrerão modificação a partir do mês de janeiro de 2022 e haverá ampla
divulgação com apoio da Comunicação da Prefeitura. A cooperativa possui 33
cooperados e o pagamento provem da prefeitura e da venda dos materiais para
empresas que fazem logística reversa. No próximo de ano (2022) pretendem
colocar a Cooperativa no radar nacional, foi a primeira do estado de São Paulo a
fazer parceria com a Plastic Bank, e recentemente foi feita parceira com o IPT
para transformar os resíduos úmidos, fornecidos pelo instituto, em fertilizantes, e
no futuro produzir energia para a própria estação da cooperativa. Considera
importante da educação da população, a partir das crianças, que todos conheçam
o trabalho realizados pelos cooperados. O presidente passou a palavra para o
Itamar, que compartilhou a tela com dados de coleta dos resíduos sólidos do ano
2020, e que consta um número muito baixo de rejeitos, baseados nas prestações
de contas da Cooperativa. Em 2021, a partir de maio, com a instalação do
escritório avançado da Secretaria de Meio Ambiente passou a acompanhar mais
de perto a coleta, e observou que os rejeitos estavam sendo direcionados para o
transbordo, a cooperativa foi orientada a parar esse procedimento para evitar
prejuízo para a prefeitura. O presidente explanou que o escritório dos resíduos
sólidos dentro do Centro de Gerenciamento de resíduos do foi instalado pela
necessidade de haver um acompanhamento e também para ser um apoio da
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prefeitura para a gestão do resíduos. Esse acompanhamento mais próximo viu a
necessidade de criação do setorização da coleta seletiva, dividindo o município
em setores, para entender quando houver grandes alterações nos dados
coletados. Finalizada a setorização será iniciada ação junto aos condomínios,
prédios, vilagios, para fazerem a coleta seletiva, e se se fizer necessário será feita
uma resolução por meio do CONDEMA. Presidente passou a palavra ao Itamar,
que mesmo sendo os caminhões cedidos para a cooperativa, mas somente
podem ser conduzidos por funcionário ligados aos serviços da cooperativa e que
são habilitados, é feito um acompanhamento por meio de um check-list conferido
por um servidor da Secretaria de Meio Ambiente. Itamar passou a palavra.
Fernando explicou que na área central da cidade foi implantando o projeto do
containers para coleta de lixo úmido e reciclável e está apresentando muito
problema, os munícipes não fazem separação, misturam tudo no container verde,
onde já foi encontrado agulha e seringas, isso faz com que a cooperativa não
consiga fazer a coleta, analisando essa situação entende-se que posteriormente
serão retirados os contentores verdes e ampliado a instalação mais de LEVs em
pontos estratégicos da área Central, por haver o entendimento que esse conceito
já está consolidado, se for decidido pela retirada dos containers verdes e passalos para úmido, será feito um trabalho em cima da rota, dos LEvs e da coleta porta
a porta. Acrescentou que o monitoramento feito pela Secretaria de Meio Ambiente
deu um salto em qualidade, hoje a sala da chefia do resíduos sólidos está no
Centro de Gerenciamento que pode ser usada também pela Secretaria de
Serviços Urbanos e há câmeras instaladas que fazem o monitoramento durante
o dia e a noite. O presidente deixou consignado com os conselheiros que há
necessidade de atualização da lei municipal da gestão de resíduos sólidos, Lei nº
1273/17 fala de revisão de quatro em quatro anos, e sugere que seja realizado
um cronograma de estudo para atualização do plano atual que será feito pelo
Secretaria de Meio Ambiente, que compreenderá um balanço daquilo que estava
previsto, do que foi implementado e daquilo que está pendente de
implementação, finalizou passando a palavra aos outros conselheiros. Passou a
palavra ao conselheiro Rafael que parabenizou todo trabalho apresentado e que
essa semana esteve no Guarujá para realizar um trabalho na área que será
instalada uma central de resíduos sólidos, e considera importante ver esse tema
avançando aqui no nosso município. Passou a palavra a conselheira Maria que
falou que o próprio plano de resíduos traz uma diretriz geral da coleta ser
setorizada, e que é uma questão importante e inevitável e quando a cooperativa
for apresentar sua proposta ter um olhar plano porque extrapola a visão apenas
da qualidade do resíduo de cada setor, por trazer outros elementos como; ponto
de apoio e absorção de pessoas locais, carrinheiros, efetuar o cadastramento
desses que já fazem o trabalho na localidade, mas isso se fizer sentido na
realidade de hoje que foi pensado na criação dessas diretrizes, já que foram
criadas em outra realidade. E parabeniza pelos avanços nos trabalhos que vem
sendo realizados. A palavra foi passada para o Sr. Cloves que agradeceu a Maria
pelo apoio e incentivos na época da implantação de todos da Secretaria de Meio
Ambiente. Palavra foi passada a Mylene que lembrou da participação do Godoi e
da Marisa na criação desse plano, e ressaltou que neste ano implantou o projeto
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um curso de Gestão de Resíduos Sólidos, que antes era presencial, com o
professores da rede municipal do pré até o quinto ano, que teve uma adesão de
aproximadamente de duzentos professores, antes era voluntário, somente para
aqueles que queriam se aprofundar no assunto, hoje depois de uma tratativa com
a Secretaria de Educação passou a ser obrigatório e virtual. Professores
desenvolveram projetos em suas escolas que foram apresentados em dois dias
para todos os professores da rede. Presidente leu o que Itamar escreveu no chat,
onde lembrou da ação semanal da força tarefa coordenada pela Secretaria de
Segurança, realizada nos ferro velhos clandestinos existentes na cidade, para
coibir roubos e recepção de resíduos de forma irregular. Teresa pediu para
esclarecer uma dúvida quanto a contratação do motoristas que dirigem os
caminhões da coleta seletiva, que foi respondida pelo presidente que toda a
manutenção e contratação de motorista é mantida pela Cooperativa, e a prefeitura
a verificação através do check-list das condições legais desses contratados.
Tereza sugere que o horário que passa o caminhão da coleta seletiva seja
diferenciado do horário da coleta do lixo úmido, e que os dias e horários da coleta
dos LEVs nos estabelecimentos seja revisto na setorização, porque os
comerciantes reclamam da demora para retirada dos resíduos e que isso tudo
seja bem divulgado, e que haja pelo menos uma vez por mês uma capacitação
para os munícipes de como esses resíduos devem ser separados. Parabenizou
todo trabalho que vem sendo desenvolvido e que o curso para os professores
sempre seja obrigatório. Presidente teve a ideia com esta sugestão da Teresa
que seja criado junto com o pessoal da cooperativa uma mini bancada dentro do
Viveiro de Mudas para fazer esse trabalho de capacitação. Presidente passou a
palavra para Maria, que sugeriu que a Cooperativa monte uma barraca na Feira
do Viveiro. Parabeniza por todo trabalho desenvolvido na criação do plano a
estagiária Paula que colaborou no Educação Ambiental e da funcionária Georgeta
contratada pela Sobloco que colaborou com o capitulo Resíduos da Saúde e ao
IPT.
2. Assuntos Gerais: Rafael como já havia solicitado antes foi o primeiro ater a
palavra, que apresentou dois assuntos, sendo um o Rio Itapanhaú, que já vem
sendo tratado em outras reuniões, e para saber se a secretaria de Meio Ambiente
recebeu a resposta da Sabesp do ofício enviado e apresentar os dados do
monitoramento que vem sendo feito desde julho do ano passado, que do trabalho
junto com a Fundação Florestal há uma reunião agendada para o mês de janeiro
próximo com o setor responsável pela qualidade da água que apresentará como
se dá os procedimentos, se existe uma portaria regrando esses trabalhos, por
haver um apontamento dentro do plano de manejo do PERB para ser feito o
monitoramento das águas do rio caso ocorressem a obra, e sugere que no plano
manejo seja incluído o Parque Municipal Rio da Praia que foi criado em 2011 e
não houve um avanço no sentido de olhar para essa área, que não conhecemos
e já será impactado pela obra, sem que conhecemos os dados da Sabesp sobre
os impactos que a obra causará , sugere que seja criado um comitê para criar um
plano de manejo e acompanhar mais de perto essa área e que fosse incluída
nesse programa de monitoramento por ser o nosso único parque municipal.
Fernando esclarece que enviou o ofício e que em contato com a Sabesp, essa
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estava elaborando a resposta, e que havia dúvida se deveria ser enviado em
nome do Secretário de Meio Ambiente, ou em nome presidente do CONDEMA,
nesta manhã cobrou novamente uma resposta, mas não houve retorno. Sobre o
Parque Rio da Praia considera um assunto polêmico e que envolve questões
administrativas e que existe irregularidade na criação, por não ter respeitado os
artigos 15, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00, que prevê estudos de
impactos financeiros para a criação de um novo item, e o processo administrativo
está na comissão que faz o levantamento de valores a serem pagos em caso de
desapropriação, isso deveria ter sido feito antes da criação do decreto da criação
do Parque. Rafael questionou se há interesse da Secretaria de Meio Ambiente
em manter o parque. Fernando respondeu que a fala foi em relação a
irregularidade do decreto, e que serão tomadas as providências que forem
interessantes no momento que tiver os estudos mais detalhados. Presidente
passou a palavra ao João Carlos que perguntou sobre o assunto que a Juliana
do PERB trouxe na reunião anterior, sobre a possível palestra da Cetesb, Palestra
Básica sobre o monitoramento da qualidade das águas interiores, considerando
a transposição do rio Sertãozinho para reforçar o abastecimento da região
metropolitana do estado de São Paulo que está prevista para 17 e 18 de janeiro
próximo, pede para confirmar a data. Presidente respondeu que aguarda a
confirmação por parte da Fundação Florestal. Rafael pede para que conste em
ata que o comitê sugerido anteriormente seja integrado pela Fundação Florestal,
pela Associação do Monitores, pelo SESC e pela SOBLOCO, que pode colaborar
com a manutenção de uma área natural do nosso município. Passou a falar sobre
o segundo assunto que é referente ao trabalho realizado pelo Grupo de trabalho
de praias da APA marinha do litoral Centro, programa Bandeira Azul, que trata da
preservação de algumas praias que mantem algumas características mínimas
dentro de alguns critérios como educação ambiental; qualidade das águas e
alguns outros, e que em reunião, na cidade de Guarujá, na qual estava
representante do programa, e que depois vem conversando com a Maria, que é
gestora da APA, com algumas pessoas da Associação dos Monitores e do Visite
Bertioga porque ouviu na reunião que esse programa só acontece por haver um
esforço coletivo da administração pública, das entidades do governo, da iniciativa
privada, e que a praia do Itaguaré é uma forte candidata para receber essa
bandeira, por ser uma praia as característica naturais, e em nome da Associação
Bertioguense de Ecoturismo, sugere que convide essa representante a
comparecer em uma reunião do CONDEMA para apresentar o programa e que
se houver interesse podemos criar esse em nosso município para proteção da
praia de Itaguaré. A palavra foi passada para o Juarez que parabenizou a todos
pelos trabalhos desenvolvidos, e faz o convite para conhecer a Trilha do Sentir
que atende pessoas com deficiências, assim atendendo diversos públicos, a
reserva natural foi reaberta em 04 de dezembro p.p., deixou o link convite
. A palavra foi passada ao João Carlos, que
abordou o assunto de resgate de PETs, animais domésticos, pela Secretaria de
Meio Ambiente da nossa cidade e de outros municípios, que considera que
deveria ser um assunto tratado pela Secretaria de Saúde pelas doenças que
podem ser transmitidas, e que é necessário um discussão para resolver essa
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questão. A palavra foi passada para a Mylene que explicou o que acontecerá na
no próximo curso de férias que terá como tema o Manguezal, e solicitar verba
para elaboração das atividades e ações, e contar com o apoio na Feira da
Economia Solidária, com uma verba que será utilizada ao longo do ano, sendo
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o curso de férias e R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para a Economia Solidária. Presidente encerrou os assuntos gerais.
3. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da XXª Reunião do Conselho
Diretor do FUNESPA. Pediu desculpa por não ter recebido da Contabilidade a
conciliação bancária, e será prestado conta do mês de novembro na próxima
reunião. Teresa questionou sobre o gatilho para aplicação. Presidente respondeu
que sem a conciliação bancária não tem como responder se aconteceu. A reunião
concluiu com a autorização de despesas no valor de R$ 25.000,00 (R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para o curso de férias e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
realização da Economia Solidária. O total apresentado monta valor de R$ 25.000,00
(R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o curso de férias e R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e foi deliberado e APROVADO por unanimidade pela Plenária. Presidente
apresentou, por compartilhamento de tela, a demanda recebida na reunião com a
Associação dos Moradores do Indaiá, que solicitam placas para auxiliar na
preservação do Jundu. Presidente sugere a instalação de 12 (doze) placas
explicativas sobre o que é o Jundu e qual sua função, mas ainda não tem os
orçamento e que próxima reunião serão apresentados.

A próxima reunião foi agendada para o dia 25 de janeiro de 2022. Nada mais havendo
para tratar, o Sr. 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 Presidente e demais membros presentes. É parte
integrante desta ata a Lista de Presença.
Bertioga, 14 de dezembro de 2021.

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

Eduardo Ferreira dos Santos Souza

João Thiago Wohnrath Mele

FF – titular

SMA – titular

João Carlos dos Santos Lopes

José Carlos Cavalcanti de Melo

SM – titular

SU – titular

Ney Carlos da Rocha

André Rogério de Santana

ST – titular

DHA – titular

Juarez Michelotti

Luiz Augusto Pereira de Almeida

SESC – titular

Fundação 10 de Agosto – titular
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Maria Inês Verdiani de Carvalho

Teresa Cristina Pinho Favaretto

AMAB – titular

ONG Crescer – titular

Raphael Roberto de C. Rodrigues

Paulo Roberto Maria Velzi

ABECO – titular

AEAAB – titular

Maria de Carvalho Tereza

Marisa Roitman

FF – suplente

SMA – suplente

Ezequiel Selestino de Moura

Maurício dos Santos Souza

SM – suplente

SU – suplente

Filipe Toni Sofiati

Regiane de Lourdes T. Machado

PMB – suplente

DHA – suplente

Emerson Luis Costa

Keila Seidel de Almeida H. Vallongo

SESC – suplente

Fundação 10 de Agosto – suplente

Maria José Ribeiro de Mattos

Udo Stellfeld

AMAB – suplente

ONG Crescer – suplente

Cristiano Borges Muriana

Eduardo Cesar Lima Tomé

ABECO – suplente

AEAAB – suplente
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LISTA DE PRESENÇA
DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2021 (VIRTUAL)
Data:

27/07/2021

Link:

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

Início:

INSTITUIÇÃO
SM

Presidente

10h00

CONSELHEIRO
Fernando Almeida Poyatos

Término: 11h50

ASSINATURA
Presente

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eduardo Ferreira dos Santos Souza

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

Maria de Carvalho Tereza

Presente

João Thiago Wohnrath Mele

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

Marisa Roitman

Presente

João Carlos dos Santos Lopes

Presente

Ezequiel Celestino de Moura

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

José Carlos Cavalcanti de Melo

Presente

Maurício dos Santos Souza

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

Ney Carlos da Rocha

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

Filipe Toni Sofiati

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

André Rogerio de Santana

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

Regiane de L. Toledo Machado

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

FF

SMA

SM

SU

ST

DHA

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a)

7.

8.

9.
b)

10.

11.
c)

12.

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

Juarez Michelotti

Presente

Emerson Luis Costa

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

Luiz Augusto Pereira de Almeida

Presente

Keila Seidel de Almeida H. Vallongo

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

Maria Inês Verdiani de Carvalho

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

Maria José Ribeiro de Matos

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

SESC

10 de Agosto

AMAB
Entidades civis voltadas à preservação do meio ambiente

Teresa Cristina Pinho Favaretto

Presente

Udo Stellfeld

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

Raphael R. de Castro Rodrigues

Presente

Cristiano Borges Muriana

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

ONG Crescer

ABECO
Entidade civil de Associação de Profissionais Liberais

Paulo Roberto Maria Velzi

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

Eduardo Cesar Lima Tomé

Presente

AEAAB
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LISTA DE PRESENÇA
DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2021

Data:

27/07/2021

Local:

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

Início:

Nome por extenso

10h00

Término: 11h50

Instituição (se for o caso)

1. Ney Carlos da Rocha

Secretário de Turismo, Esporte e Cultura

2. THALITA

Secretária de Segurança e Cidadania

3. Renato Losada

Secretário de Planejamento Urbano

4. Roberto Tadeu Julião

Secretário de Serviços Urbanos

5. Fernanda C. Cabral de Albuquerque

AMOLB - Associação Monitores locais de Bertioga

6. Rogerio Jorge

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

7. Francisco Perez

Chauás Litoral Turismo de Aventura

8. Fernanda SC

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CA3b_bertioga (ata245 dez2021) - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 8 de 8

