ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2015
Data:

28/07/2015

Local:

Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço

Início:

09h40

Término: 12h30

Foi justificada a ausência da Sra. Presidente por motivo de estar em período de férias,
assumindo a reunião o Vice Presidente - Conselheiro Paulo Velzi. Ausentes representantes do
IBAMA. Justificaram a ausência os representante da CMB e da Fundação 10 de Agosto.
Foi dispensada a leitura da Ata anterior pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por
e-mail aos Conselheiros e sendo assim aprovada por unanimidade.
O Sr. Presidente iniciou a reunião informando aos presentes as movimentações
efetuadas nas contas do FUNESPA através da compra de um veículo caminhonete Amarok
que será utilizado pela Diretoria de Operações Ambientais - DOA, as aquisições de coletes
salva-vidas, binóculos e repelentes a serem utilizados no projeto Barco Escola e da reforma
da sede da Diretoria de Operações Ambientais - DOA, aquisição de 10 mesas e 50 cadeiras
para o atendimento do Núcleo de Educação Ambiental do Viveiro “Seo Leo” e reparos em
alguns Locais de Entrega Voluntários (LEVs). O Sr. Presidente salientou que todos os
equipamentos e reformas foram analisados e aprovados pelo Conselho em reuniões
anteriores. O conselheiro Aldo sugeriu que na próxima reunião fossem apresentadas planilhas
demonstrando todas as receitas e gastos gerados em cada período e a publicação dos
balancetes em Boletim Oficial do Município. O conselheiro Ubirajara perguntou se as receitas
geradas pelo Barco Escola eram encaminhadas para a conta do FUNESPA e foi informado que
será levantado junto à Secretaria de Administração e informado posteriormente. O conselheiro
Paulo Braga solicitou esclarecimento quanto ao uso dos recursos do FUNESPA para auxiliar
nos custos de reforma da Zoonoses Municipal e foi orientado a apresentar um projeto contendo
custos da obra para poder avaliar a utilização do recurso. O Sr. Presidente sugeriu que quando
do envio das Atas do CONDEMA fossem encaminhadas juntas as Atas da Comissão do
FUNESPA. O Sr. Ian lembrou que também já foi aprovada em reunião passada a utilização do
FUNESPA para a reforma do píer municipal. A Dra. Cinthia sugeriu que fosse disponibilizado
no site da Prefeitura as Atas do CONDEMA e foi informada que isso já ocorre que todas as
Atas depois de aprovadas pelo Conselho são inseridas para consulta eletrônica no site da
prefeitura. O Sr. Presidente informou que o conselheiro José Carlos Gonçalves, representante
da Câmara Municipal vem passando por problemas particulares e foi solicitado junto ao
legislativo, a substituição do mesmo que será apresentada para votação na volta do recesso,
na primeira sessão da Casa Legislativa. O Sr. Presidente solicitou à Sra. Noelle, Chefe de
Setor de Vegetação, que explicasse a dinâmica quanto ao licenciamento de supressão de
vegetação em áreas particulares. A mesma dissertou sobre o tema esclarecendo duvidas dos
presentes. O conselheiro Paulo Braga informou que há suspeita de supressão de vegetação no
bairro Jardim das Canções de forma irregular. O Sr. Presidente informou que será passado
para o Setor de Fiscalização responsável e salientou que a população tem papel importante
quanto ás denuncias, que devido à vasta área do município e o pouco efetivo na fiscalização, a
participação popular é muito importante. O Sr. Junior, do Jornal Extra, solicitou maiores
informações referentes aos Processos sob n.ºs 443/12 e 445/12 que foi motivo de denuncia
conforme Ata nº 161 do CONDEMA, de julho de 2014. Foi questionada a apuração da
denúncia e foi informado pelo Sr. Presidente que o assunto foi apreciado pelo Conselho na
época e não houve a constatação de irregularidades, sendo aprovado em Ata posterior n.º 162,
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dando por encerrado o assunto em votação na época. Casos de denuncias devem ser
protocolados por escrito no Conselho de Meio Ambiente ou junto à Secretaria de Meio
Ambiente. O Sr. Presidente perguntou se o Sr. Junior teria alguma denuncia a protocolar ou
algum outro presente e não houve a manifestação de ninguém quanto a isso.
PAUTA:
1. Apresentação do Eng.º Rogério Osti - Gerente da Sabesp de Bertioga referente à
atualização sobre informações de saneamento da cidade: o Sr. Presidente passou a
palavra ao Sr. Rogério que apresentou um estudo para ampliação dos sistemas de
tratamento de esgoto sanitário das cidades de Peruíbe, São Vicente e Bertioga da Região
Metropolitana da Baixada Santista – 2ª etapa do Programa Onda Limpa, elaborado pela
empresa Arcadis Logos S.A., em dezembro de 2013. Para maiores esclarecimentos sobre a
instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Costa do Sol, segundo o Sr.
Rogério, infelizmente, com a informação de projetos futuros acaba provocando a
especulação imobiliária acarretando a distorção nos valores venais de terrenos passíveis de
utilização e com isso a concessionária adota o fornecimento de maiores informações
posterior à licitação das obras. Informou também que pode ter causado estranheza o
andamento das instalações da rede coletora, sistema de recalque e adutoras de esgoto
iniciados no município no bairro Maitinga, passando para o Jardim Indaiá, Vista Linda e
Raphael pulando a etapa do Jardim Rio da Praia, por motivo de inclusão indefinida do bairro
Ana Paula que se encontrava na época em fase de regularização fundiária e que posterior a
sua legalização foi feita nova licitação para a complementação de todo o sistema que
abrange os bairros até a Riviera de São Lourenço. O Jardim São Lourenço foi feita parte da
coleta do esgoto do bairro pelos empreendedores locais e que está em fase de doação do
sistema para a SABESP. O atual estudo tem como finalidade a complementação dos bairros
Guaratuba, Costa do Sol, Balneário Mogiano e Boracéia, segundo o Eng.º Rogério, o estudo
apresentou três alternativas para a instalação das ETEs, primeiro sendo instaladas três
estações (uma no Costa do Sol, uma no Balneário Mogiano e uma em Boracéia), a segunda
opção (uma no Costa do Sol e outra no Bairro de Boracéia) e por fim, a instalação de um
sistema único no Costa do Sol e que segundo o estudo é a alternativa mais viável
ambientalmente e economicamente. Inclusive citou que todo o sistema de rede de coleta
seria feito por método inovador a vácuo. O Sr. Eduardo Munhoz, morador do loteamento
Morada da Praia, questionou o porquê da não inclusão do Loteamento no Programa Onda
Limpa e foi informado pelo Eng. Rogério que quando da implantação do loteamento, ficou a
cargo do empreendedor toda a infraestrutura de saneamento no local e que isso deve ser
cumprido sem onerar o Estado conforme lei vigente, porém foram feitas algumas reuniões
no passado por parte da concessionária e a Associação dos Moradores da Morada da Praia
para tratar do assunto, mas ainda não foi decida a questão, inclusive do repasse do sistema
de abastecimento de água, hoje administrado pela própria associação. O Sr. Eduardo
Munhoz ainda se demostrou preocupado com a questão da contaminação do lençol freático
por parte das moradias que possuem fossas sépticas no loteamento e se há alguma forma
que obrigue o empreendedor ou a associação para implantar a rede coletora. Foi informado
que é uma questão de estudo a ser feito em relação aos impactos provocados, porém
quanto a utilização de fossas não há nenhum impeditivo, pois se trata de um sistema de
tratamento aprovado desde que obedeça as normas técnicas. Após a apresentação do Sr.
Rogério foi aberta para perguntas. O conselheiro Paulo Braga perguntou sobre os
extravasamentos de esgoto em PVs no bairro do Maitinga, principalmente na alta
temporada. Foi informado que varias medidas estão sendo tomadas para minimizar esses
problemas, porém na maioria dos casos são provocados pelo mau uso do sistema por parte
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dos usuários. O conselheiro Ubirajara perguntou como anda a instalação dos novos
reservatórios no bairro de Boracéia e foi informado que a previsão é para o inicio de agosto
de 2015. A Dra. Cinthia questionou a baixa pressão na rede de distribuição de água potável
no bairro do Jardim Rio da Praia, sendo informada que há estudos para a melhoria da
malha de rede no local por se tratar de instalações muito antigas. O Sr. Presidente
agradeceu a participação do Eng.º Rogério e informou que durante todo o processo de
revisão do Plano Diretor Municipal, a Sabesp vem participando ativamente e sugeriu que
devido aos questionamentos feitos sobre o Loteamento Morada da Praia, que se oficiasse a
Associação de Moradores do Morada da Praia a estar prestando maiores esclarecimentos
em próximas reuniões do CONDEMA.
2. Assuntos Gerais:

a. O Sr. Ian informou que foi feita um denuncia verbal a Diretoria de Operações Ambientais DOA, quanto ao desmatamento no Sitio São João, porém conforme já mencionado na
reunião, foi ratificado que toda denuncia deve ser feita formalmente.

A próxima reunião será agendada em 25 de agosto 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, 28 de julho de 2015.

Paulo Roberto Maria Velzi
Vice Presidente
AEAAB – titular

Adriano Gonçalves Baião

Fernando Almeida Poyatos

PMB – titular

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

João Nobrega Junior

AJSLI – titular

SMA – suplente

Paulo Braga de Oliveira

José Aldo Ricardo Favaretto

Instituto Irmão Sol – titular

ONG Crescer – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima
OSCIP Boracéia Viva – titular
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