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ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2015 

 

Data: 29/09/2015  

Local: Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço 

Início: 09h50 Término: 12h00  

 

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e a 

receptividade da empresa Sobloco e equipe de administração do Shopping da Riviera 

em abrigar as reuniões do CONDEMA mensalmente. Justificou a ausência do Sr. 

Carlos Eduardo Consolo, representante CMB e membros representantes do IBAMA e 

SMA. Foi justificado pela Sra. Presidente a não publicação no Boletim Oficial do 

Município a convocação da reunião devido a problemas técnicos do Setor de 

Comunicação. Foi dispensada a leitura da Ata anterior pelo fato de a mesma ter sido 

encaminhada por e-mail aos Conselheiros que não apresentaram nenhuma 

observação, sendo assim aprovada por unanimidade. 

Pauta:  

1. Captação de água no Rio Guaratuba: a Sra. Presidente convidou o Sr. Nelson 

Portéro, funcionário da Secretaria de Planejamento do município e membro 

representante do Sr. Prefeito junto ao CBH-BS a explanar sobre o acréscimo na 

captação  de água do Rio Guaratuba no trecho situado no município de 

Salesópolis. Em reuniões passadas, alguns Conselheiros solicitaram maiores 

esclarecimentos sobre esse assunto. A Sra. Presidente informou ainda que no dia 

28/09/2015, foram feitas vistorias, por meio de embarcação, por parte Secretaria 

de Meio Ambiente, com a finalidade de avaliar o volume  de água do Rio 

Guaratuba nas áreas do município. Passando a palavra para o Sr. Nelson explanar 

sobre os pareceres da CBH-BS, foi esclarecida toda concepção do CBH-BS, sua 

finalidade e atuação, apresentando o site do CBH-BS, no qual constam todas as 

informações pertinentes à legislação, projetos e regramentos para financiamentos 

de projetos do FEHIDRO, que infelizmente por falta de projetos adequados os 

recursos disponíveis não estão sendo utilizados. Sobre o assunto do acréscimo na 

captação das águas do Rio Guaratuba, iniciou esclarecendo que o ponto de 

captação não está dentro da jurisprudência do CBH-BS. Sobre o histórico, o Sr. 

Nelson explicou que desde 1954 são captados 1m3/s para abastecer a região leste 

da Grande São Paulo e, devido a escassez de água provocada pela crise hídrica, 

foi solicitado junto ao DAEE do Alto Tiete a autorização para o acréscimo de mais 

1m3/s, porém como os impactos provocados poderão influenciar a região de 

jurisprudência do CBH-BS, o mesmo protocolou um requerimento solicitando 

maiores esclarecimentos e estudos detalhados sobre os impactos possíveis 

causados pelo aumento da captação e indeferiu a autorização de outorga, 

conforme a Deliberação CBH-BS n.º 2963/2015. Foi feita inicialmente a liberação 

de mais 0,5 m³/s apenas nos períodos de alto índice pluviométrico e com o 

monitoramento remoto dos índices de chuva e volume captado, bem como, foi 
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solicitado um estudo detalhado dos possíveis impactos provocados pelo aumento 

do volume captado num prazo máximo de 1 ano e, após esse processo será 

avaliado a liberação da outorga de aumento no volume. O Sr. Nelson salientou que 

o Prefeito do Município vem acompanhando todo o processo pois era Presidente 

do CBH-BS quando da instalação do processo e vem auxiliando a atual gestão 

quanto a todo o tramite. O conselheiro Fernando sugeriu que o CONDEMA solicite 

cópias dos estudos sobre o caso e a conselheia Tereza perguntou se há estudos 

sobre a captação antes da solicitação do aumento do volume captado e foi 

informado que toda a ocasião da renovação de outorga que tem validade de dez 

anos são solicitados estudos complementares para o deferimento da liberação da 

renovação e Sra. Presidente complementou que em cada solicitação de renovação 

são solicitados dados complementares e atualizados da Avaliação de Impactos 

Ambientais – AIA e agradeceu a participação do Sr. Nelson pelos esclarecimentos. 

O Sr. Valdizar sugeriu que o CONDEMA oficiasse o Estado de SP para que em vez 

de captar água limpa em território municipal, haja uma contrapartida quanto a 

programas de despoluição em locais degradados e torná-los aptos a serem usados 

para fins nobres como captação de água para tratamento e consumo. A 

conselheira Tereza reforçou que fossem criados programas de incentivo com 

enfoque no turismo ecológico na região devido as belezas locais de matas e rios. A 

Sra Presidente informou que haverá no próximo dia 06/10 uma reunião do CBH-BS 

no município e será utilizado o Barco Escola para que os Conselheiros conheçam 

esse projeto. Aproveitou e estendeu o convite a todos os Conselheiros e 

convidados do CONDEMA. 

2. Diretivas do Programa Município Verde Azul - ciclo 2015: a Sra. Presidente 

convidou o conselheiro Fernando, técnico da SM e interlocutor suplente do 

Programa Município Verde Azul, para apresentar as diretivas de Resíduos Sólidos, 

Arborização Urbana, Cidades Sustentáveis e Qualidade do Ar. Foram 

apresentados os documentos comprobatórios do ciclo de 2015 e toda dinâmica 

exigida para pontuação nessas diretivas. Convidou também o conselheiro Adriano 

Baião, técnico da SM, a apresentar as diretivas de Esgoto Tratado e Gestão das 

Águas. O conselheiro Fernando iniciou a apresentação explicando cada diretiva e 

seus critérios como o IQR que mede a qualidade de gestão de resíduos sólidos no 

município, as questões de arborização urbana, como calçadas ecológicas, cidades 

sustentáveis, como a participação do município no programa de cidades resilientes 

e unidades publicas de construção sustentáveis e quanto a qualidade do ar, 

citando as inspeções veiculares nas frotas municipais e de prestadores de serviços 

movido a diesel. Após a apresentação do conselheiro Fernando, o conselheiro 

Adriano Baião iniciou sua apresentação, ressaltando a participação dos envolvidos 

nas diretivas de Esgoto Tratado e Gestão das Águas quanto ao estreitamento do 

relacionamento entre as partes, que fortalece muito a melhoria da comunicação e 

qualidade dos serviços prestados no município pela concessionária Sabesp e 

sistemas particulares como a Riviera de São Lourenço e SESC e agradeceu o 

desempenho no fornecimento das informações solicitadas para a elaboração dos 

relatórios comprobatórios e ressaltou ainda que devido a uma divergência de 

dados do ICTEM no ano de 2014, onde houve um erro no lançamento de 
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informações sobre a porcentagem de abrangência de rede coletora, causando 

estranheza  e diminuição na nota do ICTEM. Já foram feitos alinhamentos junto 

aos envolvidos e a CETESB para que as informações enviadas fossem de 

conhecimento de todos e se caso gerasse alguma duvida fosse discutida antes do 

lançamento no sistema. Após o termino das apresentações a Sra. Presidente 

agradeceu e elogiou o empenho de toda a equipe envolvida da SM e ressaltou que 

apesar de numero reduzido, essa atende às expectativas e às demandas 

necessárias.  

3. Assuntos Gerais: 

a) Festival da Mata Atlântica: a Sra. Presidente convidou a todos para 

participarem do 2.º Festival da Mata Atlântica que será realizado nos próximos 

dias 09, 10 e 11 de outubro de 2015, nas dependências do Parque dos 

Tupiniquins. O enfoque é o cultivo e extrativismo dos frutos da Mata Atlântica 

como o Cambuci e o Palmito Jussara. Serão realizadas oficinas e 

comercialização de produtos elaborados com base nesses frutos. 

b) Dia da Ave: o Sr. Sandro do SESC Bertioga convidou a todos para 

participarem do evento a ser realizado no próximo dia 05/10 nas dependências 

do SESC Bertioga para comemorar o Dia da Ave. Serão desenvolvidas 

atividades de educação ambiental envolvendo o tema e informou ainda que 

houve a participação do Grupo Educador do SESC no evento do dia 19 e 20 de 

Setembro - Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios. Foi ressaltado que esse 

evento vem ocorrendo há vários anos, organizado por parte da Prefeitura de 

Bertioga, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Diretoria de Operações 

Ambientais e Núcleo de Educação Ambiental. 

c) Doação de moveis: a Sra. Presidente agradeceu muito a empresa Sobloco 

pela doação de moveis em ótimo estado para melhorar as estruturas físicas da 

SM e demais espaços relacionados. Essa é a segunda leva de doação de 

mobiliário por parte da empresa. Foram doados 31 mesas, 13 cadeiras e 18 

armários de aços. Todos foram destinados aos vários setores da SM. 

d) Licitação de coleta, transbordo e destinação final de resíduos 

domiciliares: a Sra. Presidente informou que a SM está auxiliando a SU na 

elaboração do termo de referencia para a contratação de serviços relacionados 

à coleta e transporte, transbordo e destinação final de resíduos domiciliares e 

que a ideia é promover duas formas distintas de contrato. Um para resíduos 

úmidos e outro para resíduos secos (recicláveis), sendo esse voltado para o 

chamamento de cooperativas desse segmento. 

e) Sitio São João: a Sra. Presidente informou que estão sendo realizadas 

reuniões com moradores dos quinhões 6, 7 e 8 do Sitio São João, para o apoio 

dos proprietários dessas áreas a participarem do projeto “Quintais da Mata 

Atlântica”. A chefe de Seção de Planejamento, Sra. Maria está orientando 

quanto a melhor forma de cultivo e comercialização de frutos típicos da Mata 

Atlântica como o Cambuci e o Palmito Jussara.      
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f) Apresentação do novo Gerente da SABESP: a Sra. Presidente apresentou a 

todos o novo gerente da SABESP da agencia de Bertioga, o Sr. Leandro Lopes 

que substitui o Sr. Rogério Osti e deu as boas vindas ao mesmo e colocou o 

CONDEMA à disposição. 

g) Nomeação do Gestor novo do FUNESPA: a conselheira Tereza solicitou a 

nomeação de um novo gestor do FUNESPA em substituição ao Sr. José 

Carlos Gonçalves, que devido a problemas particulares está impossibilitado de 

participar. Sugeriu o nome do conselheiro Paulo Braga que foi colocado em 

votação e aceito por todos os Conselheiros presentes. 

h) Informações sobre autuações: o Sr. José Geraldo Junior solicitou 

informações sobre autuações referentes aos processos de invasão de área de 

APP no bairro Morada da Praia e sobre uma ocupação de área publica no 

bairro Vila Tupi. Foi informado que em relação ao Morada da Praia, o infrator 

foi autuado e houve a elaboração de um Termo de Compromisso Ambiental no 

qual o infrator atenderá as exigências feitas. Quanto ao segundo caso, maiores 

informações poderão ser esclarecidas junto a Setor Jurídico da Prefeitura e 

qualquer denuncia deverá ser protocolada por escrito.  

A próxima reunião será agendada em 27 de outubro 2015, na sala de reunião do 

Shopping da Riviera. 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, 29 de setembro de 2015. 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
João Nóbrega Júnior 

SMA – suplente 

 Carlos Eduardo Consolo 
CMB – titular 

   
Fernando Almeida Poyatos 

PMB – titular 

 Adriano Gonçalves Baião 
PMB – titular 

   
Wilson Roberto da Silva 

AJSLI – titular 

 Carlos Figueiredo Mello 
Fundação 10 de Agosto – titular 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima 

OSCIP Boracéia Viva – titular 

 José Aldo Ricciardi Favaretto 
ONG Crescer – titular 

   
 Teresa Cristina Pinho Favaretto 

Instituto Irmão Sol – suplente 

 Paulo Roberto Maria Velzi 
AEAAB – titular  

 


