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ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOG A - 2014 

Data: 16/12/2014 

Local: Sala de Reuniões da Casa da Cultura 

Início: 09h40 Término: 11h40 

 
 

A Senhora Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes IBAMA e SMA.  

Foi dispensada a leitura da ata anterior pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por 
email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim aprovada 
por unanimidade. 

A Senhora Presidente informou ainda mais uma conquista do Selo Verde Azul no ano 
de 2014 do Programa Município Verde Azul da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o 
Troféu Franco Montoro como município com melhor desempenho ambiental da Bacia 
Hidrográfica da Baixada Santista. Explicou a dinâmica do Programa Município Verde Azul, 
comentou sobre o planejamento da Operação de Verão para a temporada 2014/2015 quanto 
às questões ambientais, informou ainda do recebimento de um ofício da Polícia Ambiental 
Estadual que relata que não dará apoio no período de dezembro de 2014 a março 2015 e que 
este ofício foi encaminhado ao GAEMA para ciência das Promotoras. O Conselheiro Carlos 
Figueiredo perguntou qual o privilegio que o município adquire com a certificação do Selo 
Verde Azul. Foi esclarecido que em alguns financiamentos os municípios certificados possuem 
prioridades em relação aos que não possuem a certificação. Além disso, a implantação de um 
sistema de Gestão Ambiental consolidado está diretamente ligado à melhoria da qualidade de 
vida da população. Foi informado ainda que o município foi convidado a participar do projeto 
federal do CIRM – Conselho Interministerial de Ciências Do Mar com o projeto de  “Letramento 
em Recursos Marinhos”, no qual os conceitos sobre o Mar e os recursos marinhos são 
associados à grade curricular do ensino fundamental, objetivando despertar nos estudantes o 
interesse pelo assunto e apropriação desse conhecimento. 

 

PAUTA:  

1.  Presença do Gerente Regional de Bertioga, Eng.º Rog ério José Osti, que 
discorrerá sobre os temas: 

a.    Os investimentos da Sabesp para o verão 2015; 

b.    Operação caça esgoto; 

c.    Atendimento emergencial de vazamento de esgoto.  

 

A Senhora Presidente convidou o Sr. Rogério Osti – Gerente do Escritório de Bertioga 
da SABESP a explanar sobre o planejamento para o verão de 2014/2015: 

 

Esgoto:  as questões de investimentos no município também estão vinculadas ao Selo 
Verde Azul. Existe um termo de ajuste de conduta em que a SABESP tem como meta 
100% de água tratada e distribuída e 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto 
tratado e informou que foram colocados em operação as redes coletoras dos bairros 
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Maitinga, Vila Agaó e Jardim São Lourenço e estão em andamento as obras das redes 
coletoras dos bairros Chácaras Vista Linda, Vista Linda e Jd. Rafael e justificou que no 
caso do Bairro do Rio da Praia houve um atraso no processo de licitação devido ao fato 
da regularização do Jardim Ana Paula, porém já houve o processo de licitação para o 
trecho e as obras se iniciarão no primeiro trimestre de 2015. Informou que está em fase 
de estudo o projeto para instalação de rede coletora de esgoto na região norte do 
município nos bairros de Costa do Sol, Guaratuba, Boracéia e Balneário Mogiano, 
inclusive contempla uma Estação de Tratamento de Esgotos a ser instalada no Bairro 
Costa do Sol. Quanto aos empreendimentos SESC, Riviera de São Lourenço e Morada 
da Praia, estes não estão contemplados, pois está a cargo dos empreendedores a 
implantação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto, que poderá ser doado à 
concessionária após a instalação, para a operação. O Sr. Aldo perguntou se é aceito 
pela SABESP somente a rede de água tratada, porém foi informado que devido à nova 
política de saneamento tem que haver também a coleta e tratamento do esgoto. O 
Conselheiro José Carlos perguntou como estão as tratativas com o loteamento Morada 
da Praia. Foi informado que há cinco anos foi feita uma proposta de instalação de rede 
coletora e estação de tratamento de esgoto, porém na época houve certa resistência 
por parte dos condôminos. O Conselheiro José Carlos perguntou se haveria a 
possibilidade do empreendimento implantar todo o sistema de rede coletora e ser 
lançado na rede externa da SABESP e foi informado pelo Sr. Rogério que sim e 
também informou que na época o empreendimento não tinha interesse de que a 
SABESP assumisse o sistema de fornecimento e tratamento de água tratada para que 
não houvesse o fornecimento para os bairros entorno. O Sr. Aldo perguntou qual o 
percentual de água potável se transforma em esgoto e foi informado que é entorno de 
70 a 90%. O Sr. Aldo perguntou que em caso de chuvas há o transbordo dos PVs, 
sendo explicado que, devido a infiltrações de águas pluviais ocorre sim, além de 
situações de ligações de água de rebaixamento de lençol freático, ralos externos, bem 
como, drenos de piscinas que erroneamente são lançados na rede coletora de esgoto. 
O Conselheiro Ubirajara perguntou como anda o projeto Onda Limpa para o bairro de 
Boracéia e foi informado que está previsto para o ano de 2015 o inicio das obras no 
local. O Sr. Rogério informou também que existe um processo no GAEMA que solicita 
providencias para regularização dos domicílios que ainda não estão ligados à rede 
coletora nos locais que possuem essa infraestrutura e que estão sendo regularizados 
por meio da parceria entre Prefeitura e a SABESP. Informou que foram contempladas 
360 residências no programa “Se Liga na Rede”, no qual famílias com baixa renda 
podem solicitar a implantação de toda infraestrutura interna para posteriormente serem 
ligadas à rede coletora. Informou ainda que após o dia 18/12/2014, estarão à 
disposição no município dois caminhões de hidro vácuo para manutenção e 
desobstrução da rede coletora de esgoto em caso de entupimento. O Conselheiro 
Carlos Augusto perguntou se há mecanismo legal para a cobrança da taxa de esgoto, 
caso o proprietário não queira efetuar a ligação e foi informado que há lei municipal que 
permite esse procedimento. 

 

Água:  o Sr. Rogério informou que, devido à falta de água na temporada passada, 
foram feitas obras para o aumento da reservação, bem como, a melhoria na automação 
de controle da pressão na rede de distribuição de água e que no bairro de Boracéia 
estava previsto a construção de um reservatório, porém, houve a impugnação do 
processo licitatório e espera se resolver o mais rápido possível, no entanto foi 
aumentada a reservação interna da ETA no referido bairro. O Conselheiro Ubirajara 
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reclamou que a população que sofrerá mais uma vez com a falta da água. O Sr. 
Rogério informou que no caso do bairro Costa do Sol estão sendo feitas melhorias em 
todo o sistema doado pelo empreendedor local, bem como, no sistema do bairro de 
São Lourenço, com a implantação do moderno sistema de ultra filtração. Quanto ao 
bairro do Indaiá está sendo colocado em operação um sistema de ultra filtração para o 
aumento de mais 100l/s na produção de água tratada. Informou que esse sistema será 
pioneiro em todo o território nacional e aumentará a reservação nos bairros de Vista 
Linda e Indaiá. O Sistema Funas-Pelaes foi transformado de Posto de Cloração para 
Estação de Tratamento de Água convencional e acréscimo em cinco vezes o volume da 
reservação e reforçou que todos os reservatórios instalados possuem possibilidade 
para futuras ampliações. Mesmo com todas as obras já executadas está previsto um 
plano de contingência para uma eventual falta de água, bem como, todos os 
reservatórios estarão cheios no período de Natal e Ano Novo e caminhões pipas em 
regime de plantão, porém há a preocupação com o aumento desordenado do número 
de usuários e o baixo índice pluviométrico. O Sr. Aldo perguntou se todo o sistema de 
distribuição está interligados e foi informado que não, devido ao fato dos sistemas de 
tratamento serem isolados.  

 

A Senhora Presidente agradeceu ao Sr. Rogério pela explanação e importantes 
esclarecimentos aos participantes do CONDEMA.  

 

Assuntos gerais:  

 

a) A Senhora Presidente informou que o Posto BR instalado na Av. Anchieta e que 
possui o píer que abastece embarcações de pesca está solicitando autorização 
para melhoria e adequação das instalações junto à CETESB. A Prefeitura concedeu 
a declaração de uso e ocupação do solo por entender que não haverá prejuízo com 
a adequação dessa instalação. Foram apresentados projetos com as melhorias 
básicas, porém toda a análise técnica e licenciamento ambiental ocorrerão no 
âmbito da CETESB. Mas, é importante que o Conselho saiba e conheça esse caso. 

b) A Senhora Presidente informou que foram instaladas boias para sinalização e 
demarcação na Praia de Guaratuba a fim de orientar as embarcações e os 
banhistas para evitar acidentes no local. O Conselheiro Wilson solicitou que 
constasse em Ata a sua preocupação com a necessidade de melhorias deste tipo 
de sinalização no bairro de São Lourenço, devido ao fato do aumento significativo 
no número de jet-skis guardados no local e, solicitou fiscalização por parte da 
Prefeitura, sendo enfatizada a preocupação pelo Conselheiro Carlos Augusto. 

c) A Senhora Presidente informou ainda que no loteamento Morada da Praia está 
sendo implantada uma rampa publica para embarque e desembarque de pequenas 
embarcações e jet-skis e haverá controle de acesso a ser feito pela equipe de 
segurança do loteamento. 

d) A Senhora Presidente informou que está sendo homologada e geo-referenciada 
uma trilha no loteamento Morada da Praia, trilha essa de fácil acesso. 

e) A Senhora Presidente informou e lamentou muito o falecimento do Sr. Roy Beck 
que era frequentador assíduo das reuniões do conselho. 
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f) O Conselheiro Ubirajara solicitou pontualidade dos Conselheiros quanto ao horário 
de inicio das reuniões. 

g) A Conselheira Tereza solicitou que na próxima reunião seja apresentado o 
balancete quanto ao uso dos recursos do FUNESPA no ano de 2014. 

h) A Senhora Presidenta elogiou o ótimo trabalho que está sendo desenvolvido pela 
Comissão para tratar do assunto de Impacto de Vizinhança. O trabalho já foi 
entregue e será entregue à Procuradoria Geral do Município para os 
encaminhamentos necessários. 

i) O Conselheiro Paulo Velzi salientou que na reunião realizada pelo GAEMA no 
último dia 12/12/2014, por diversas vezes Bertioga foi citada como referência 
quanto aos bons trabalhos realizados nas questões ambientais, perante aos demais 
municípios da Baixada Santista. 

        

A próxima reunião será agendada em 2015. Nada mais havendo para tratar, a Senhora 
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adriano Gonçalves Baião (...................), 
lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e achada conforme, foi assinada por mim, 
pela Presidente e demais membros presentes. É parte integrante desta ata a Lista de 
Presença.  

 

Bertioga, 16 de dezembro de 2014. 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN  
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
José Carlos Gonçalves  

CMB – titular 
 João Carlos dos Santos Lopes  

PMB – titular 

   
Wilson Roberto da Silva  

SASL – titular 
 Carlos Figueiredo de Mello  

Fundação 10 de Agosto – titular 

   
Paulo Roberto Maria Velzi  

Centro de Tradições Nordestinas – titular 
 Tereza Cristina Pinho Favaretto  

ONG Crescer – suplente 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima  

OSCIP Boracéia Viva – titular 
 Eduardo Cesar Lima Tomé  

AEAAB - suplente 
 


