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ATA DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2015 

Data: 26/05/2015 

Local: Sala de Reuniões do Sistema Integrado de Vendas da Riviera de São Lourenço 

Início: 10h00 Término: 11h40 

 

A Sra. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA e justificada a 

ausência da SMA.  

Foi dispensada a leitura da ata anterior pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por 

email aos Conselheiros que após observações e devidas alterações, a aprovaram por unanimidade. 

A Senhora Presidente agradeceu a gentileza e hospitalidade à equipe do SIV Riviera de 

São Lourenço e colocou em discussão a pauta do dia. 

 

PAUTA:  

1. Apresentação sobre o Centro de Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos de 

Bertioga: a Sra. Presidente iniciou a apresentação sobre o Centro de Gerenciamento e 

Beneficiamento de Resíduos, inaugurado no dia 18/05/2015, mostrando aos presentes toda 

infraestrutura e logística criada para melhorar a gestão dos resíduos na cidade. Apresentou 

também vários dados do cenário atual, quanto à coleta e destinação dos resíduos gerados no 

município, a parceria entre a Prefeitura e a COOPERSUBERT  e  quais são os projetos futuros 

na utilização do espaço. O conselheiro Aldo sugeriu que se fizesse um contrato à parte para 

tratar da coleta seletiva e foi informado que está sendo elaborado o novo edital de licitação 

para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos e que será 

encaminhado a setor jurídico da Prefeitura a sugestão para análise. O Sr. José (OAB) sugeriu 

que se criassem mecanismos para melhorar a divulgação sobre a coleta seletiva. O 

conselheiro Paulo Velzi fez a colocação que em experiências anteriores na Riviera de São 

Lourenço, foi a abordagem direta aos moradores, porta a porta, feita no passado pelo 

empreendimento surtiu efeito melhor de adesão ao projeto ali instalado há mais de vinte anos. 

Sugeriu que fosse feito o mesmo trabalho nos demais bairros da cidade. Ao término da 

apresentação, a Sra. Presidente agradeceu a todos pela atenção e convidou todos  os 

presentes a conhecer as instalações do Centro de Gerenciamento e Beneficiamento de 

Resíduos Sólidos, instalado na Rodovia Rio-Santos KM 227. O conselheiro Aldo sugeriu que 

fossem encaminhados aos presentes, através de e-mail, uma cópia da apresentação feita pela 

Sra. Presidente e foi acatada a sugestão e colhido os endereços eletrônicos dos interessados 

na apresentação. 

 

2. Apresentação da RPPN – SESC Bertioga: em virtude de problemas na agenda, não foi 

possível o comparecimento do representante do SESC que faria a apresentação, que foi 

reagendada para a próxima reunião. 

 

3. Assuntos Gerais: 

a. Esgoto da Escola Municipal instalada na Quadra A Guaratuba: o Sr. José (OAB), 

demonstrou preocupação com as instalações do sistema de esgoto da referida escola, que 

segundo o mesmo, vem provocando alguns transtornos aos moradores das imediações 
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quanto ao forte cheiro no local. Foi informado pelo escrevente desta ata que medidas 

estão sendo estudadas pela Secretaria de Educação para resolver o problema. 

b. Minuta de Lei que trata dos Resíduos Sólidos da Construção Civil: a Sra. Presidente 

informou que está em fase final as alterações feitas na minuta da Lei de RCC, sugerida 

pelo MP, quando da consulta feita pela SM. Após o termino das alterações, sugeriu que a 

comissão do CONDEMA de RCC se reúna para análise e posterior envio aos demais 

conselheiros para apresentação e discussão. 

c. Fiscalização de esgoto no bairro de Boracéia: a Sra. Presidente informou que foi feita 

uma fiscalização no bairro de Boracéia em alguns comércios, posterior denuncia, na qual 

os fiscais fizeram a inspeção com a utilização de corantes com a finalidade de identificar 

lançamentos indevidos de efluentes líquidos em sistemas de drenagem e foram 

identificados alguns pontos de lançamentos irregulares. Os estabelecimentos foram 

autuados para sanar as irregularidades em prazo determinado. A Secretária enfatizou o 

belo trabalho desenvolvido pelos fiscais da SM e o engajamento dos munícipes que 

fizeram as denúncias por colaborar para a preservação do meio ambiente no local. 

d. Lei para nomeação do CONDEMA pelo executivo municipal: a conselheira Teresa 

apresentou documentos para auxiliar na alteração da Lei que nomeia os membros do 

CONDEMA das entidades civis pelo executivo, com a intenção de manter o critério 

democrático para esse procedimento por parte do Prefeito, conforme havia se 

comprometido na reunião passada com a apresentação de documentos.   

e. Semana do Meio Ambiente: a Sra. Presidente convidou a todos os presentes para 

participar das palestras e eventos a  serem apresentadas pela SM na Semana do Meio 

Ambiente, no período de 01 a 05 de junho e enfatizou que dia 05 de junho  será no Centro 

de Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos.  

f. Mutirão de limpeza no bairro de Boraceia: o conselheiro Ubirajara solicitou mutirão de 

limpeza nas vias públicas no bairro de Boracéia. A Sra. Presidente informou que 

repassará à Secretaria de Serviços Urbanos essa solicitação para programação. 

g. Participação da Presidente do CONDEMA nas reuniões dos Conselhos Municipais: o 

conselheiro Aldo solicitou a presença do CONDEMA nas reuniões dos Presidentes dos 

demais Conselhos Municipais. Ficou decidido que na impossibilidade da presença da Sra. 

Presidente ou do Vice, fica instituído a nomeação do Conselheiro Jose Aldo Ricciardi 

Favaretto, que será comunicado com antecedência para representar a Presidente do 

CONDEMA nessas reuniões. 

h. Construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto em área da Quadra A do 

Loteamento Costa do Sol no bairro de Guaratuba: o Sr. Wilson Ceccon solicitou 

informações sobre a construção de uma ETE na Quadra A do Loteamento Costa do Sol, e 

se mostrou preocupado em relação aos transtornos que poderá ocorrer quanto ao mau 

cheiro e trafego de caminhões no local. Solicitou ainda, a apresentação de um estudo por 

parte da concessionária a ser debatido com a população local. A Sra. Presidente convidou 

o Sr. Rogério Osti, gerente local da SABESP, a explanar sobre o assunto. O Sr. Rogério 

solicitará junto à Superintendência Regional da Baixada Santista, o envio de 

documentações que possam trazer maiores esclarecimento sobre o assunto e informou 

que desde 2003 vem sendo elaborado um cronograma de obras para atender as 

necessidades de saneamento no município por meio do projeto denominado “Onda 

Limpa”, o qual contempla todas as instalações de rede coletora, recalque e tratamento de 

esgoto. O conselheiro Paulo Velzi informou que em nenhum momento foi apresentado ao 

CONDEMA os projetos de instalações de esgoto por parte da SABESP. O Sr. Rogério fará 

o possível para que sejam atendidas as reivindicações desse Conselho. 
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i. Reservatórios de água do bairro de Boracéia: o conselheiro Ubirajara solicitou 

informações sobre o cronograma de instalação dos reservatórios e foi informado pelo Sr. 

Rogério Osti que devido a problemas processuais na licitação, haverá necessidade de 

novo processo licitatório atrasando as obras. 

A próxima reunião ficou agendada para 30 de junho 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, 26 de maio de 2015. 

 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN 

Secretária de Meio Ambiente 
Presidente do CONDEMA 
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