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RELATÓRIO CONDEMA 

 

Reunião 223, de 29 de outubro de 2019. 

Aprovada a ata 222 por unanimidade. A reunião teve início com o Sr. Vice-Presidente, 

Paulo Velzi, justificando a ausência do Fernando devido a convocação de última hora para 

reunião com os secretários de Meio Ambiente da Baixada Santista sobre o derramamento 

de óleo no mar. Explicou que em razão da ADIN os representantes da Câmara assinam a 

lista presença como convidados e que NÃO HAVERÁ DELIBERAÇÕES. Em Assuntos 

Gerais foi registrada ocorrência com o caminhão da coleta seletiva, danificado devido ter 

sido colocado entulho no “bag” de reciclável. Trataram de pedido de lixeiras e descarte de 

lixo em Boraceia e falaram do projeto de Ação de Educação dos Moradores e da 

importância de se reformar o Ecoponto. O conselheiro Emerson, em nome do SESC, 

convidou todos a participarem do curso de Gestão de Áreas Protegidas e do Primeiro 

encontro dos observadores de aves no mês de dezembro, a inscrição será pelo site da 

Reserva Natural e falou que encaminhará os links para inscrição. O conselheiro Paulo Velzi 

informou que o Revela Bertioga terá início na tenda Espaço SESC a partir do dia 31/10 até 

10/11 e depois a exposição será levada para as escolas. A conselheira Teresa cobrou 

busca do Processo Administrativo nº 4346/18 sobre a retirada de areia em Boracéia para o 

qual solicitou vistas e não foi localizado. Pediu também publicação no BOM com orientação 

adequada sobre o CATA TRECO para descarte de móveis. Conversaram sobre a 

importância do Geoprocessamento na fiscalização e da aprovação do Plano Diretor. O Sr. 

Paulo Braga explanou sobre a ADIN n.º 2087907-18.2019 e Proc. Adm. 8249/19, ação que 

retroage a criação da lei do CONDEMA. Para não criar problema maior, a justiça 

considerou sua ação a partir do julgamento, ou decisões tomadas pelo conselho onde 

estava presente representante da Câmara não teriam validade. O conselheiro Castro 

sugeriu que alguém da Secretaria de Serviços Urbanos seja representante do executivo no 

CONDEMA. Paulo Velzi indica que também haja mudança na composição, trocando o 

IBAMA pela Fundação Florestal, tendo em vista ausência constante do instituto. O Sr. 

Domingos perguntou se a discussão sobre a ADIN já está finalizada na justiça e foi 

informado que já transitou em julgado. O Projeto de Lei com a alteração já foi encaminhado 

e aguarda aprovação. Sobre o Município Verde Azul, o conselheiro Paulo Velzi explicou que 

os prazos do para entrega de relatórios foram cumpridos. Constava no cronograma a 

aprovação de alguns itens do PMVA na reunião de setembro/19. A norma diz que alguns 

itens de determinadas Diretivas devem ser aprovados na última reunião antes da entrega 

dos documentos comprobatórios. Por conta da publicação da ADIN, não foi possível realizar 

a reunião e talvez percamos alguns pontos por isso. O conselheiro Castro falou sobre as 

providências para congelamento Rua Futura, com cadastramento no local para conter as 

ocupações irregulares; sobre falta de grupamento de Polícia Ambiental no município; sobre 

os trabalhos que a DOA vem desenvolvendo para evitar invasão no município. O 

CONDEMA fará a abertura de processo administrativo para que o prefeito solicite ao Estado 

um grupamento de polícia ambiental. Conselheiros fizeram indicação para que o prefeito 

para seja convidado a participar de uma reunião com a intenção de conseguir o apoio para 

auxiliar em ações de contenção de invasão. A Pauta do FUNESPA ficou para a próxima 

reunião, pois não houve tempo de preparar o material em razão de prioridades e prazos de 

projetos da FEHIDRO e questões de Ministério Público. 
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Reunião 224, de 26 de novembro de 2019. 

Aprovada a ata 223 por unanimidade. O Sr. Presidente agradeceu presença do Sr. Heron, 

gerente do Setor de Bertioga – RSSG.3 – SABESP, e dos representantes do Instituto 

GREMAR, Andrea Maranho e Carolina Camilo. Nos Assuntos Gerais abordaram questões 

relacionadas a falta de água em Boraceia; sobre planejamento da SABESP para evitar o 

problema; sobre a construção de Reservatório. O conselheiro Castro explicou ações de 

congelamento na Rua Futura; sobre os trabalhos realizados tanto as áreas com invasão 

quanto as áreas com risco de invasão; sobre a falta de funcionários para fiscalização; 

sobre fatores sociais e políticos que culminam nas invasões e sobre todo o esforço e 

parcerias que vem trabalhando para conter o avanço. Relatou apoio da DOA a Polícia 

Militar em ocorrência envolvendo rinha de galos na Vista Linda. O Sr. Presidente falou 

sobre fiscalização de mineração nos rios e reestruturação da Secretaria. O conselheiro 

Castro falou do excelente trabalho em áreas verdes realizado pela Fiscalização Ambiental, 

com recuperação de 10 hectares desde 2017. O Sr. Presidente explanou sobre ações de 

fiscalização referentes a despejo de esgoto e do programa de cobertura de ação que vem 

se ampliando gradativamente. Sobre o Programa Município Verde Azul – PMVA, o Sr. 

Presidente falou que os documentos foram entregues no prazo apesar dos sérios 

problemas com falta de funcionários e sobrecarga de trabalho. A publicação do resultado 

deve acontecer dia 15 de dezembro. Falou sobre sua participação em reunião sobre o 

derramamento de óleo no mar e sobre as decisões tomadas pelo Estado; sobre 

treinamentos realizados pela CETESB e envolvimento do IBAMA nesta questão. O Sr. 

Presidente é representante do Prefeito no Comitê de Bacias, nas reuniões e na 

apresentação dos projetos e agora também da CTPG, responsável pela aprovação dos 

projetos. Explicou projetos apresentados até o momento e aprovados na FEHIDRO para 

obras de macro e micro drenagem no município 

O Sr. Presidente informou que foi publicada no BOM 918 a Lei Municipal 1.382, de 21 de 

novembro de 2019, que alterou art. 18 da Lei 289/98, referente a composição do 

CONDEMA e os Art. 6º e 7º da Lei 242/97, sobre a composição do Conselho Diretor do 

FUNESPA. Explicou as alterações feitas. 

Os Assuntos Gerais iniciaram com apresentação do INSTITUTO GREMAR – PESQUISA, 

EDUCAÇÃO E GESTÃO DE FAUNA, que faz a gestão de fauna, de animais em 

emergência e gestão e pesquisa. A missão do GREMAR é diminuir impactos negativos 

para fauna, especialmente a marinha. Abordados temas como trabalhos realizados, áreas 

de atuação, atividades e cursos desenvolvidos. Explanaram sobre a nova sede; as 

instalações bem estruturadas; ocorrências atendidas e formas de acionamento do Instituto. 

Falaram sobre a importante parceria com a DOA e sobre o monitoramento das praias do 

município, estatísticas e casos importantes ocorridos em Bertioga; sobre importância de 

firmar convênios e parcerias, capacitar profissionais e que dispõe de material muito rico 

para atividades didáticas e eventos itinerantes.  

DELIBERAÇÃO: o Sr. Presidente apresentou extrato do mês de outubro do FUNESPA e 

relatório e fotos do flutuante do barco escola, explicando que não temos manutenção 

preventiva, tornando-se urgente o reparo/manutenção. Apresentou orçamento no valor de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o valor foi  APROVADO por unanimidade pela 

Plenária. 
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Reunião 225, de 17 de dezembro de 2019. 

 

O Sr. Presidente deu início à reunião explicando que, em razão da publicação da Lei 

Municipal 1382/19 (BOM 918) que altera a estrutura do CONDEMA, encaminhamos 

solicitação para indicação de representantes às entidades e aguardamos respostas para 

elaboração do decreto de nomeação do Conselho. Lembramos também que já solicitamos 

a atualização do Decreto 958/04. Isto posto, NÃO HAVERÁ DELIBERAÇÃO. Registrados 

sentimentos de pesar pelo falecimento do Sr. Quirino, cidadão de Bertioga, sempre atuante 

nas questões ambientais e outrora conselheiro do CONDEMA. Apresentou o novo Diretor 

do Departamento de Desenvolvimento Ambiental, Sr. Domingos Mariotti Tringali, 

Engenheiro Agrônomo, que se colocou à disposição de quem precisar de auxílio.  

Nos Assuntos Gerais os presentes discutiram mais uma vez a situação do Ecoponto de 

Boraceia; o Sr. Presidente explicou novamente os problemas ocorridos e ainda enfrentados 

no Ecoponto. A professora Mônica Ribeiro, do Conselho de Educação solicitou que 

encaminhemos a ata da reunião para que eles também enviem pedido de fiscalização de 

modo que a solicitação tome peso diante da Secretaria de Serviços Urbanos. Registrado 

acontecimento do II Ciclo de Gestão de Áreas Naturais Protegidas com participantes do 

Brasil inteiro, que contou, dentre as atividades, com uma saída com o Barco Escola. Os 

participantes avaliaram o projeto de forma muito positiva e teceram muitos elogios. Falou-se 

sobre a necessidade de rever as Resoluções CONDEMA e de se formar comissão para 

elaborar minutas e repassar para análise dos demais conselheiros. Também sobre a 

necessidade da regulamentação da Lei 294/98, estabelecendo critérios de dosimetria e 

punição. Já na Pauta, passaram a apresentação dos educadores envolvidos no Projeto 

Parque das Neblinas, com o resultado de seus trabalhos junto aos alunos, mostrando seus 

projetos com vídeos e fotos – propósito, vivência, pesquisas. Após apresentação dos 

professores, o Sr. Presidente convidou as estagiárias da SM, Ana, Gracielly, Larissa e 

Isabela, que acompanharam o projeto, para apresentar seu ponto de vista. Explicaram o 

Projeto e o que ele proporciona a todos os envolvidos e, por fim, lembraram o quão 

importante é a aproximação com os educadores que, com seu feedback, auxiliam a 

aprimorar os demais roteiros como o Viveiro de Plantas e o Barco Escola. O Sr. Presidente 

agradeceu a todos, ao CONDEMA, à SE, especialmente ao Prof. Rubens e Samuel, 

sempre disponíveis, por proporcionar esta sinergia num foco único, da qual a SM tem 

grande prazer em participar e colher os resultados lá na frente.  

O Sr. Presidente informou sua participação no Fórum sobre mudanças climáticas. Alguns 

servidores da SU e Defesa Civil fizeram cursos de capacitação realizados pela CETESB. 

Iniciaremos a introdução do tema em nossa agenda ambiental. No início do ano 

formaremos comissão para avaliação e monitoramentos de mudanças climáticas em nosso 

município, que ainda tem a oportunidade de trabalhar a prevenção.  


