ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2016
Data:

26/07/2016

Local: Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço
Início: 09h40

Término: 12h00

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.
Ausentes os representantes do IBAMA e da CMB. A Ata da 184a reunião foi votada e
aprovada por unanimidade.
PAUTA:
1. Eleição dos membros do Comitê Gestor do FUNESPA: a Sra. Presidente iniciou
relatando os procedimentos para a composição do Comitê Gestor do FUNESPA,
citou os membros atuais e solicitou a indicação de dois Conselheiros do
CONDEMA. Sugeriu ainda que as reuniões sejam realizadas antes das reuniões
CONDEMA. Ficaram definidos por votação os Conselheiros Wilson Roberto da
Silva e Paulo Braga de Oliveira para a composição do FUNESPA.
2. Procedimentos de Capacitação para o armamento da Guarda Ambiental: a
Sra. Presidente convidou o Sr Walter Rocha, da Secretaria de Segurança Pública
Municipal, para explanar sobre os procedimentos de armamento da Guarda
Municipal. Foi apresentada toda a legislação sobre o assunto, procedimentos e
toda a cronologia para as etapas de capacitação e aquisição do material. Foi
explicado ainda que não houve o fornecimento do armamento, devido a
documentação para a criação de CNPJ específico da Guarda e solicitou ao
FUNESPA uma verba de aproximadamente R$ 16.000,00 para capacitação dos
Guardas da DOA e pagamento dos exames psicotécnicos. O conselheiro Paulo
Braga comentou que no início da explanação foi apresentado o valor de R$
50.000,00 e porque o valor solicitado foi reduzido a R$ 16.000,00. Foi explicado
que o valor de R$ 16.000,00, o qual compete à capacitação dos guardas
ambientais. O Diretor Bolivar explicou que todos os custos anteriores foram
suportados pela Secretaria de Segurança e o complemento seria para capacitar os
guardas do DOA e enfatizou a questão do armamento, pois atualmente é
fundamental para a segurança dos guardas ambientais nos procedimentos e
atuação nas áreas de invasões. O Sr. Walter completou que serão criados
procedimentos para o manuseio dos armamentos e o porte destas e ainda se
colocou à disposição para qualquer esclarecimento e eventuais necessidades. A
Sra. Presidente abriu a votação e foi unanime a aprovação do valor a ser utilizado
via FUNESPA e explicou ainda as devolutivas que são encaminhadas do GAEMA,
sendo que as ações do DOA são elogiadas por parte das Promotoras.
3. Apresentação dos trabalhos sobre concessão dos serviços de Saneamento
Básico de Bertioga: a Senhora Presidente explicou as demandas para a
efetivação da assinatura do contrato de concessão entre o executivo e a
concessionária (SABESP), e explicou que os documentos formulados pela
SABESP ainda não foram encaminhados à Técnica Legislativa, pois antes devem
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ser aprovados no CONDEMA e enfatizou a condição do município de possuir
sistemas alternativos. Completou que há uma tratativa junto à Câmara para a
aprovação da legislação. Convidou o Sr. Rogerio Osti da SABESP a explanar
sobre o assunto. Foi exposta toda a cronologia que demandou os documentos e os
procedimentos para investimentos por parte da SABESP e explicou ainda que a
questão da metropolização acarretou uma demora no processo. Colocou que os
valores a serem investidos na Baixada Santista giram em torno de R$ 385 milhões
para um horizonte de 30 anos, explicou ainda a forma que é tratada e os
procedimentos para se firmar o convênio junto ao Estado de São Paulo, e
principalmente o convênio com a agência reguladora. Explicou ainda que no
contrato será colocado um anexo, onde será colocado um mapa com a
demarcação das áreas de atuação e qualquer ampliação em áreas não atendidas
serão impactadas na tarifação do município. Depois de passar pelo executivo e
aprovar a intenção de convênio, será elaborado o contrato entre as partes onde
serão apresentadas todas as condições a serem seguidas. Falou ainda que há um
TAC que obriga a SABESP a atender todo o município na questão de saneamento.
Explicou ainda que foram feitas algumas condicionantes por parte do executivo que
para a assinatura do convênio seja dada continuidade nas obras de esgotamento
sanitário em andamento e ainda iniciar as obras de rede de esgoto no Rio da Praia
e a instalação do reservatório no bairro de Boracéia. O conselheiro Paulo Braga
perguntou se há cobrança pelo uso d’agua e foi explicado que há sim cobrança
pelo DAEE. O conselheiro João perguntou se haverá uma contra partida por parte
da concessionária e foi informado que na questão de investimentos a ser
desprendidos não será possível, pois os valores de investimentos são altos. A Sra
Presidente explicou que alguns investimentos foram contemplados por parte do
FEHIDRO, como o Barco Escola, e a intenção será buscar financiamento para a
pavimentação do Transbordo de Resíduos Sólidos. Foi acordado que será
aguardada a minuta do contrato para ser anexada ao processo e será
encaminhada para os Conselheiros e posteriormente encaminhada para a Câmara
Municipal. O Diretor Bolivar informou que no passado havia o corte de água nas
áreas de conflito de invasão, porém atualmente não há o auxilio para o corte de
água pela SABESP. O Sr. Rogério se colocou à disposição para acompanhar as
operações do DOA e executar o corte de água nas ocupações ilegais.
4. Assuntos Gerais:
a) Assinatura de convênio com a RECICLANIP: foi explicado que os resíduos
pneumáticos estão sendo encaminhado para a área de Transbordo e que até
momento foram arrecadados 2.000 pneus que serão encaminhados para
destinação final adequada. Foi o primeiro convênio em relação a Logística
Reversa. O conselheiro Paulo Braga sugeriu a divulgação dos pontos de coleta
de resíduos. Foi explicado que, a princípio, será consolidada toda a logística
para futuras ações. Foi completado pelo conselheiro Paulo Braga que seria
importante mesmo assim essa divulgação. O Sr. Bolivar colocou a questão dos
eletrônicos, que está sendo um problema, pois estão sendo descartados em
áreas públicas.
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b) Acordo da Riviera de São Lourenço: o conselheiro João perguntou como estão
as tratativas para Boraceia quanto a Instalação do PEV, a viatura da GCM e a
reforma da UBS e foi explicado que mesmo com o embargo judicial, o acordo
junto ao MP permanece em andamento e sem nenhuma alteração.
A próxima reunião ficou agendada para o dia 30 de agosto de 2016, 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 junho de 2016.

Bióloga MARISA ROITMAN
Secretária de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

João Nóbrega Júnior

Adriano Gonçalves Baião

SMA – suplente

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Carlos Figueiredo Mello

AJSLI – titular

Fundação 10 de Agosto – titular

Paulo Braga de Oliveira

José Aldo Ricciardi Favaretto

Instituto Irmão Sol – titular

ONG Crescer – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Paulo Roberto Maria Velzi

OSCIP Boracéia Viva – titular

AEAAB – titular
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