ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2013
Data:

30/07/2013

Local:

Sala de Reuniões da Casa da Cultura

Início:

10h15h

Término: 12h19

A Sra. Presidente Marisa Roitman deu início à reunião. Ausentes representantes do
IBAMA, AEAAB e Ong Crescer. 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 SM informa aos conselheiros que a taxidermização da jaguatirica está sendo
efetuada no Instituto de Biociência da USP e que deverá ficar pronta ainda esta semana.
Informa, ainda, que uma preguiça também foi atropelada e que gostaria de encaminhar
para a taxidermia objetivando ampliar o acervo de animais da Mata Atlântica. O custo do
serviço é de R$1.500,00. Foi aprovado por unanimidade a utilização dessa quantia do
Fundo do Condema. SM informou também que as cartas-convite já foram elaboradas para
o projeto básico dos Píers Públicos.

PAUTA:
1. Apresentação da CAE – Foi apresentado pelo vereador Ivan de Carvalho, presidente
da Comissão, o relatório conclusivo da CAE da Água e Esgoto. Entre as conclusões
apresentadas, a necessidade de o Executivo elaborar ainda este ano o Plano
Municipal de Saneamento, já que essa é uma exigência legal e, sem essa adequação,
a cidade fica impedida de “acesso a qualquer crédito, repasse ou financiamento da
União ou de seus gestores a partir de 2014”, para projetos voltados a essa área.
Como a empresa Sabesp atua sem contrato com a cidade de Bertioga, o relatório final
da CAE indica a realização, por parte da prefeitura, de processo licitatório para a
contratação de empresa que ficará responsável pelo serviço de saneamento e que
devem ser respeitados os investimentos realizados pela Sabesp e sistemas
alternativos existentes em nosso município. No questionamento sobre o controle e
qualidade da água fornecida pela Sabesp em Bertioga, ele disse que existem falhas
da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária e por esse motivo, há
indicação para a contratação da ARSESP (Agência Reguladora), que ficará
responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento. Os serviços
da ARSESP são remunerados pela Sabesp, sendo que, com a contratação da
agência, a cidade passa a contar com corpo técnico qualificado e empenhado na
melhoria das condições de prestação do serviço de saneamento, sem precisar arcar
com os custos de uma estrutura e de quadros próprios para essa função. Ivan
esclarece que foi tudo muito bem estudado e que foram obtidas algumas vitórias.
Para ele, o problema da água é solucionável com investimentos, já a questão do
esgoto envolve não só investimento, mas também a educação e conscientização da
população e que faltam ser realizadas algumas obras na questão da drenagem. A
CAE acelerou alguns processos e foi importante no sentido de que algumas pessoas
não tinham a Rogério Osti, gerente regional da SABESP, estava presente e informou
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aos conselheiros e presentes que muitos investimentos foram adiantados por conta
da CAE. Informa que no Jardim Ana Paula existe 1.200 ligações de água de graça e a
SABESP fará 5 novos reservatórios. Dos atuais 900m3 aumentará pra 5 mil m3 de
água e mais 2 novas estações em Costa do Sol e Boracéia. Os conselheiros
parabenizam o Sr. Ivan pelo trabalho, o qual informa que os relatórios estão
disponíveis a todos os presentes e ao CONDEMA através do email que será passado
à Secretaria para encaminhamento. O sr. Zaidan pede a palavra e sugere que o
prefeito chame a SABESP e faça esse contrato de concessão e parabeniza também o
vereador Ivan pelo trabalho.
2. Assuntos Gerais
a. O sr. Ubirajara questiona a colocação de um reservatório em Boracéia. O Sr.
Rogério Osti - SABESP esclarece que já está sendo comprado um reservatório de
aço dos EUA e que estará pronto antes do final desse ano.
b. O sr. Zaidan questiona a demolição de 2 residências, uma comercial e outra
residencial dentro do Parque Estadual da Restinga de Bertioga - PERB que foi
publicado no jornal Costa Norte. Ele questiona o fato do município disponibilizar
verbas e funcionários sendo que o parque é responsabilidade do Estado. O
conselheiro Paulo Velzi disse que o Município não pode se omiti. Disse que só
temos um Decreto que cria o parque e que isso teria que ser notificado até
mesmo pela imprensa. SM explica que toda essa questão tem sido levada às
reuniões do Ministério Público e GAEMA, que estão sendo sensíveis ao caso e
que estão cobrando a polícia ambiental e a Fundação Florestal. O sr. Zaidan pede
para SM para convidar um membro do MP para participar da próxima reunião do
CONDEMA.
c. Monitoramento Aéreo: os conselheiros abrem discussão sobre a necessidade de
monitoramento aéreo, pois o município tinha o monitoramento feito por meio de
ultra leve, o qual foi interrompido em 2010. Paulo Velzi reafirmou a necessidade
de se retomar esse monitoramento com a contratação desse serviço através de
licitação, respeitando todas as diretrizes aeronáuticas. Tal contratação facilitaria
todo o processo de análise ambiental com as imagens atualizadas mês a mês por
monitoramento aéreo. Bolívar esclareceu que antes de uma contratação de
monitoramento aéreo, o município teria que melhor adequar o monitoramento
terrestre com o aumento de pessoal e de estrutura. Em votação ficou decidido
que a comissão fará uma reunião para elaborar um plano de monitoramento.
Membros da comissão: Engº João Carlos, Paulo Velzi, Bolivar e Johny.
d. O conselheiro Paulo Velzi pede uma revisão na regulamentação para o uso de
redes na praia, pois na atual regulamentação o uso de redes fica impedido
somente nos feriados e não nos dias em que a prefeitura decreta ponto
facultativo.
e. O conselheiro Ubirajara sugere mais uma vez para que seja definido um local
para as reuniões do CONDEMA. SM informa que será encaminhado um
memorando com a solicitação de agendamento para que as próximas reuniões
sejam feitas na Casa da Cultura.
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A próxima reunião foi agendada para o dia 27 de agosto de 2013. Nada mais
havendo para tratar, a Sra. 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, pela Presidente e demais membros presentes. É
parte integrante desta ata a Lista de Presença.
Bertioga, 30 de julho de 2013.

MARISA ROITMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Wilson Roberto da Silva

Bolivar Barbanti Júnior

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular

PMB – titular

Carlos Figueiredo de Mello

João Thiago Wohnrath Mele

Fund. 10 de Agosto – titular

SMA - titular

Paulo Roberto Maria Velzi

Ubirajara Gonçalves de Lima

Centro de Tradições Nordestinas – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular

Nelo José Fernandes
CMB - titular
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