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ATA DA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2017 

Data: 28/11/2017 

Local: Espaço Cidadão Centro 

Início: 09h30 Término: 12h15 

 

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

Representantes da Fundação 10 de Agosto e da CMB (Nelo José Fernandes) 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. 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais:  

a. Conselheira Maria Inês: traz novamente o assunto do Ecoponto, pois persistem os 

mesmos problemas. Pediu o registro de que foram indicados três funcionários de 

Boracéia, que receberam treinamento para cuidar do ecoponto. Porém, o caminhão 

recolhe o lixo das pousadas, restaurantes, escolas e não recolhe o que está dentro do 

Ecoponto porque não há balança para pesar o que é de direito destes cooperados de 

Boraceia. Além disso, a bicicleta disponibilizada é inadequada para o trabalho, a gaiola 

de ferro, pesada demais e está com o pneu avariado. A Associação está comprometida 

com o Ecoponto, buscou parceria com a SM e o retorno não tem sido satisfatório. O Sr. 

Presidente explicou que este é o primeiro ecoponto e portanto é comum que todas 

essas questões apareçam. A cooperativa também tem suas dificuldades. Esta semana 

se reunirá com o Sr. Clóvis para entregar o ecoponto da Vista Linda e apresentar estes 

questionamentos, comprometendo-se a agendar com o Sr. Clóvis reunião também em 

Boracéia para esclarecer e ajustar esses pontos. Falou que esse feedback é muito 

importante para o avanço de todas as adequações necessárias. A conselheira Maria 

Inês pediu um posicionamento sobre a cartilha educativa, mostrando-se preocupada 

com a chegada da temporada. O conselheiro Fernando informou que a equipe de 

Educação Ambiental já está trabalhando o material e que é preciso atenção para criar 

um material com conteúdo sólido, eficaz. Isso permitirá definir as estratégias de ação.  

b. Conselheira Teresa: solicitou informações sobre o projeto Farmácia Viva, realizado no 

Indaiá. O Sr. Presidente informou que acontece projeto piloto, que para ser implantado 

depende da Secretaria de Saúde. Comprometeu-se em convidar para próxima reunião 

o Eng.º João Carlos, do Viveiro Municipal e a Coordenadora de Educação Ambiental, 

Mylene Lyra, para explanar detalhes desse projeto. 

c. Conselheiro Ubirajara: reclamou que o ecoponto de Boracéia está uma vergonha, com 

muito lixo espalhado, não recolhido e falou que um carro da Secretaria de Meio 

Ambiente passou pela frente e não tomou providência. O conselheiro Fernando falou 

que esse isso é resultado exatamente do problema de gestão do ecoponto levantado 

pela conselheira Maria Inês, que será tratado. O conselheiro Ubirajara informou que sua 

reclamação para a ouvidoria em relação ao problema da lixeira na Rio-Santos surtiu 

efeito e ela passou a ser limpa. Ressaltou apenas que o lixeiro está recolhendo o lixo 

com as próprias mãos, talvez de maneira inadequada, podendo ferir-se. Falou também 



 

CA3b_bertioga (ata201 nov2017) - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 2 de 3 

que é necessária atenção ao Conselho de Pesca. O conselheiro Fernando, hoje 

membro do Conselho de Pesca, informou que já foi solicitada a substituição dos 

membros.  

d. Conselheiro Paulo Velzi: pediu atenção em relação à aprovação de projetos para que 

isso não ocorra de forma diferente do que foi estabelecido pelo Conselho. Ressaltou a 

importância da Secretaria de Planejamento observar condicionantes. O Sr. Presidente 

disse que levará este tema ao Secretário de Planejamento, Sr. Luiz Alcino, para melhor 

monitorar.   

e. Diretor de Operações Ambientais, Castro: reafirmou a seriedade do problema das 

invasões enfrentado pela DOA e informou que a questão vem se agravando pela forma 

como a Lei Federal 13.465/17, que dispõe sobre regularização fundiária, foi 

erroneamente divulgada e trabalhada no município. Informou da importância de se 

desenvolver projeto de loteamentos sociais, trabalhar grandes áreas do município, 

visando frear o crescimento desorganizado. Falou que a DOA está tomando 

providências para desfazimento de construções irregulares com base em Autos de 

Infração – AIAS da Polícia Ambiental do Estado. Ressaltou que é preciso atenção a 

esta questão e que vem trabalhando em parceria com todas as frentes possíveis, em 

especial o GAEMA. Outra questão levantada mais uma vez foi a necessidade de 

redistribuir competências, como o problema de som. Lembrou que, de acordo com a Lei 

1101 estabelece que os recursos advindos das autuações devem ser aplicados em 

segurança pública, daí estas autuações deveriam ser feitas pela Guarda Municipal. O 

Sr. Presidente concordou que a legislação precisa adequar-se as novas situações e 

que repensar a atuação de cada departamento é fundamental. 

f. Sr. Alexandre, Gerente da SABESP – Bertioga: informou que haverá paralisação do 

sistema de abastecimento de água em Boracéia no dia 30/11, das 08h00 às 17h00 em 

razão da ligação de adutora.   

g. Sr. Presidente: Discorreu sobre Projeto de Lei acostado ao Processo Administrativo 

6924/17, que institui procedimentos para regularização fundiária no Município, nos 

termos da Legislação Federal, em especial a Lei 13.465/2017. Haverá reunião com 

representantes da CERPU (Comissão de Regularização e Parcelamento Urbano) e 

encaminhará o Projeto de Lei aos Srs. Conselheiros entre os próximos dias 30 e 1º. Foi 

colocado a antecipação da reunião ordinária do mês de dezembro para o dia 8/12 

(sexta-feira) para que o assunto seja apreciado pelo Conselho. Os conselheiros 

concordaram e a alteração da reunião ordinária do mês de dezembro para o dia 08/12, 

no mesmo local e horário. O Sr. Presidente informou que no período de 1 a 7 de 

dezembro a Secretaria de Meio Ambiente estará disponível todos os dias, às 9h00, para 

receber os conselheiros e discutir o assunto. O Sr. Presidente informou, ainda, para 

conhecimento dos conselheiros e demais presentes, que no Processo Administrativo 

5560/17 são anexas as anuências emitidas pela CETESB e CONDEMA. 

2. Plano de Saneamento Básico – Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: o 

Sr. Presidente iniciou lembrando que os conselheiros receberam em seus emails cópia do 

Plano. O Conselheiro Fernando apresentou um resumo do que foi realizado até o 

momento e que será debatido na próxima Audiência Pública, dia 18/12, às 18h00, no Lions 

Clube, sito à Av. 19 de Maio, n.º 338 – Centro. Ressaltou que a SM está disponível 

também para receber e discutir propostas e sugestões. Recordou conceitos, etapas do 

plano, metas, diagnósticos de abastecimento de água e esgoto. Resumiu previsões de 

investimentos para universalização dos serviços. Os conselheiros discutiram, 

esclareceram dúvidas e APROVARAM o Plano por unanimidade. 
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3. FUNESPA: apresentadas as decisões da 15ª Reunião do Conselho Diretor do FUNESPA. 

O Sr. Presidente explicou que trata-se de duas despesas distintas e lembrou que o valor é 

estimado. A primeira despesa (cerca de 2 mil reais) será destinada a manutenção de 

impressoras da SM. A segunda despesa (cerca de 85 mil reais) destina-se a contratação 

de empresa que fará adequações necessárias no transbordo. O IPT necessita remodelar a 

coleta seletiva para ganhar espaço e agilizar o trabalho, melhorando os serviços. 

Apresentou mapa demonstrando as adequações que trarão melhoria significativa para o 

transbordo. O conselheiro Fernando informou que no dia anterior esteve com 

representante do IPT para instruir procedimento de licenciamento desses equipamentos. O 

total apresentado monta valor de R$ 87.809,06 (oitenta e sete mil, oitocentos e nove 

reais e seis centavos) e foi APROVADO por unanimidade da Plenária do Conselho. 

 

A próxima reunião foi agendada para o dia 08 de dezembro 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, 28 de novembro de 2017. 

 

 

 MARCO ANTONIO DE GODOI 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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