ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2013
Data:

26/03/2013

Local:

Sala de reuniões do Gabinete (Paço Municipal)

Início:

09:53 hs

Término: 11:42 hs

A Sra. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes da SMA, e
IBAMA e FUNDAÇÃO 10 DE AGOSTO. Foi dispensada a leitura da ata pelo fato da
mesma ter sido encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram
nenhuma observação.

PAUTA:

1 – Resíduos Sólidos: Ficou definido que a Comissão de Saneamento será formada
pelos conselheiros: Rita de Cássia, Paulo Velzi, André Santana e Marcelo Godinho.

2 – Eleições para a nova composição do CONDEMA: Os conselheiros agendaram a
reunião para Avaliação da Documentação das entidades inscritas para o dia 16 de Abril de
2013. SM informa que o edital para o cadastramento sairá publicado no próximo Boletim do
município e apresenta o requerimento para o cadastro das entidades. Informa também que o
requerimento estará disponível no site da prefeitura.

3 – Assuntos Gerais:
a) O conselheiro Paulo Velzi dá boas vindas à nova Presidente do conselho e
Secretária de Meio Ambiente e se colocou à disposição para ajuda.

b) O conselheiro Paulo Velzi

informa que o Governador do Estado assinou o

decreto do Gerenciamento Costeiro e diz que o mapa não sofreu alterações e
que está incluído o canal de Bertioga.

c) O conselheiro Paulo Velzi sugere que seja analisada a forma de arrecadação do
FUNESPA. SM informa que tem uma comissão que acompanha e que já
conversou com o jurídico, junto com o Diretor de Desenvolvimento Ambiental
para gerenciar o fundo.
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d) O Ilustríssimo vereador Ivan de Carvalho pede a palavra e informa das
audiências públicas referente ao saneamento do município e pede a
participação de um representante da prefeitura. Ele questiona se a SABESP foi
autuada pela prefeitura e reclama da água de péssima qualidade em alguns
bairros. SM esclarece que foram aplicadas algumas multas e fala da parceria da
CETESB e os esforços em conjunto para atingir uma situação melhor do que
existe hoje. SM informou que o MP intimou à SABESP para resolver a questão
da rede no município e que estão acompanhando a agenda de ligações, que
alguns domicílios já tem condições de ligar a rede.
e) SM informa da operação Caça Esgoto que estará sendo feita no dia 27 de
março numa parceria entre a SABESP e a Prefeitura com o objetivo de lançar
como modelo educativo para as devidas conexões à rede.

f) O conselheiro Ubirajara sugere mais uma vez pra que seja definido um local
para as reuniões do CONDEMA. SM esclarece que a Secretaria de Meio
Ambiente terá uma nova sede, junto com a Secretaria de Turismo e a Secretaria
de Segurança, com bastante espaço físico e salas de reuniões e que pretende
mudar o mais breve possível.
g) desassoreamento do Itapanhaú: o conselheiro Wilson questiona o estudo de
impacto ambiental para que o rio seja desassoreado com mais agilidade para
melhorar a navegabilidade do rio Itapanhaú e aumentar a calha do rio. José
Marcelo esclarece que o assunto está sendo tratado com o DAEE e que
precisamos ter a devolutiva deles para a análise do que será feito.

h) O conselheiro Paulo Velzi demonstra preocupação em relação à apresentação
do Instituto Polis. Após debate entre os conselheiros e demais presentes ficou
definido que será marcada uma nova visita para apresentação.
i) City Acaraú: Téo convida a todos para a Audiência Pública que será no dia 18
de Abril às 17hs no Hotel 27.

j) A presidente do CONDEMA, Marisa Roitman, agradeceu a presença e a
participação de todos, bem como, as boas vindas. Esclareceu que irá se
empenhar em relação às questões de saneamento da cidade, tendo como
primeira tarefa estreitar o relacionamento com a SABESP para conhecer os
detalhes dos investimentos e obras previstas na área de saneamento. Reforçou
a Operação Caça esgoto, que será iniciada em 27/03/13, como primeiro ato
dessa parceria Prefeitura/SABESP.
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A próxima reunião foi agendada para o dia 30 de abril de 2013. Nada mais
havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adriana
Pestana Branco (...................), 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, 26 de março de 2013.

Marisa Roitman
Presidente do CONDEMA

André Rogério de Santana

Rita de Cássia Espósito Poço

CMB – titular

CMB – titular

Bolivar Barbanti Júnior

Nelson Antonio Portero Júnior

PMB – titular

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Rafael Magalhães Nunes

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

IPECAB – titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Carla Emília de Lima

Centro de Tradições Nordestinas – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima
OSCIP Boracéia Viva – suplente
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