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ATA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2017 

Data: 30/05/2017 

Local: Espaço Cidadão Centro 

Início: 09h30 Término: 12h00 

 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA e do 

SESC. Representantes da SMA justificaram a ausência. 

Foi dispensada a leitura da ata 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 agradeceu a presença de todos, em especial do Presidente da 

Câmara, Ney Lyra. 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais: os inscritos manifestaram-se na ordem: 

a. Conselheira Teresa: solicitou atualização sobre a situação do Plano de 

Resíduos da Construção Civil – RCC. O Sr. Presidente respondeu está havendo 

discussões técnicas na âmbito da Secretaria de Governo e que se pretende 

encaminhar à Câmara de Vereadores no mês de junho próximo. A conselheira 

também perguntou sobre a comissão para trabalhar o Plano de Saneamento. O 

Sr. Presidente respondeu que este assunto está tratado junto à Secretaria de 

Planejamento, cuja pasta foi recentemente ocupada pelo Sr. Alcino.   

b. Conselheiro Ubirajara: queixou-se da morosidade no atendimento da DOA em 

solicitação de remoção de animal peçonhento e o Sr. Castro, Diretor de 

Operações Ambientais, registrou a reclamação e informou que irá apurar o 

motivo da demora e providenciar para que não volte a acontecer. 

c. Mylene Lyra, Coordenadora de Educação Ambiental da SM: Informou sobre a 

Programação para comemoração da Semana de Meio Ambiente, agradeceu aos 

conselheiros e parceiros que colaboram para que o evento aconteça. Lembrou 

que o convite e a programação foram encaminhados por email aos Conselheiros 

e convidou todos a participarem. 

2. Proposta - Tratamento de Animais Silvestres (Proc. 7354/16): o Sr. Secretário 

lembrou que a Sra. Rafaela Cassaniga apresentou em reunião passada o trabalho 

que realiza voluntariamente em parceria com a Diretoria de Operações Ambientais. 

Falou que, conforme solicitado, ela apresentou um levantamento de custo mínimo 

mensal necessário para dar continuidade a este trabalho. Informou que se trata de 

valor aproximado de R$ 8 mil por mês (R$ 96 mil por ano) e descreveu itens e 

valores. Colocado em votação a continuidade do processo para 

contratação/convênio para tratamento animais silvestres. A proposta foi 

APROVADA por unanimidade. 
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3. Município Verde Azul – Câmaras Técnicas do Comitê de Bacias Hidrográficas 

da Baixada Santista – CBH-BS: o Sr. Nelson Portéro, servidor público municipal, 

lotado na Secretaria de Planejamento é o representante nas Câmaras Técnicas do 

CBH-BS. Explicou que o Comitê é composto pelos 9 municípios da Região 

Metropolitana da Baixada Santista e é responsável pelo gerenciamento e 

destinação de recursos do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) para 

melhorar a qualidade da água na região em que atua. Discorreu sobre a criação e 

atuação do CBH-BS, sobre as principais bacias hidrográficas, perfil da região, sobre 

o sistema de cobrança pelo uso da água. Explicou o que são as Câmaras Técnicas, 

quais os tipos e a diferença entre as Câmaras Técnicas e as Comissões Especiais. 

Falou que é representante do Sr. Prefeito em duas Comissões Especiais e na 

Câmara Técnica de Saneamento e Usos Múltiplos, que avalia aspectos de uso 

compartilhados das águas, bem como trata da matéria de saneamento básico. 

Assessora tecnicamente a Câmara Técnica de Planejamento e Gestão (CTPG) 

emitindo pareceres a serem apreciados na plenária do CBH-BS. 

4. Projeto de Lei Congelamento de Núcleos Irregulares: o Sr. Secretário lembrou 

que este é um Projeto de Lei elaborado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e  

explicou sobre o objetivo da lei, ressaltando a importância de ações que garantam 

sua eficácia. O PL, depois de analisado pelo Conselho, será devolvido a SJ, que 

providenciará o encaminhamento para apreciação na Câmara do Município. O PL 

foi lido e os conselheiros fizeram suas considerações e alterações. O conselheiro 

Luiz Augusto reiterou que é preciso preocupação com a estrutura para fazer cumprir 

a Lei. O conselheiro Nelo considerou que a legislação existente já conta com todas 

as ferramentas elencadas neste PL e entende que é preciso cuidar da remoção 

adequada das pessoas instaladas nos núcleos irregulares para garantir que a Lei se 

cumpra. O conselheiro Paulo Velzi falou que neste PL, pela primeira vez, registra-se 

a necessidade/possibilidade da realização de ações conjuntas dos diversos 

departamentos da municipalidade. A minuta do PL foi APROVADA por 

unanimidade. 

5. Projeto de Lei alteração da composição do CONDEMA: o Sr. Presidente 

apresentou o PL para análise e considerações dos conselheiros. A conselheira 

Teresa levantou a possibilidade de o Conselho ser presidido por outro que não o 

Secretário de Meio Ambiente, como está descrito no artigo 4º. O Sr. Presidente 

colocou a proposta em votação e os conselheiros, com exceção da conselheira 

Teresa, decidiram MANTER a redação do artigo 4º, ou seja: “Artigo 4º - O 

CONDEMA será presidido pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente ou por seu 

substituto legal”. A minuta do PL foi APROVADA por unanimidade. 

6. Proposta de alteração Regimento Interno do CONDEMA, Resolução 

CONDEMA nº 01/98: o Sr. Presidente achou por bem retirar este item da pauta em 

razão do encaminhamento do PL que visa ampliação do conselho de modo a 

garantir a participação de todos. 

7. Deliberações FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da 9ª Reunião do 

Conselho Diretor do FUNESPA, com a autorização de despesas que  montam o 
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valor de R$ 25.321,00, sendo deliberado e APROVADO por unanimidade pela 

Plenária do Conselho. Os Conselheiros receberão a ata em seus emails. 

8. Indicação Plano Diretor: o Sr. Presidente informou que o Conselho deve indicar 

dois representantes para participar da revisão do Plano Diretor do Município e os 

conselheiros deliberaram que seus representantes serão os conselheiros Teresa 

Cristina e Luis Augusto. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 27 de junho de 2017. 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, 30 de maio de 2017. 

 
 

 

 

 

  

 MARCO ANTONIO DE GODOI 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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