ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2016
Data:

25/10/2016

Local:

Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço

Início:

10h00

Término: 12h00

Iniciada a reunião, justificando-se a ausência da Sra. Presidente por encontrar-se
acompanhando o Sr. Prefeito junto ao CONDESB. Justificada ainda a ausência dos
representantes da Fundação 10 de Agosto, e ausentes os representantes do IBAMA, SMA
e da CMB. A reunião foi conduzida pelo Conselheiro Paulo Velzi, vice-presidente do
CONDEMA. Foi dispensada a leitura da ata 187 pelo fato de a mesma ter sido
encaminhada por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação,
sendo assim aprovada por unanimidade.
PAUTA:
1. Encaminhamento sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos: foi informado que
nesta data está sendo assinada a contratação do IPT para a elaboração do Plano
Metropolitanos de Resíduos Sólidos, no CONDESB, onde a Sra. Secretária está
acompanhando o Sr. Prefeito nesse momento. A conselheira Teresa perguntou de
onde virá o recurso para o custeio e foi informada que será do FEHIDRO e deverá
apontar todas as características regionais e buscar soluções para a destinação final,
com análises de todas as alternativas possíveis. O Sr. Vice-Presidente solicitou ao
Conselheiro Fernando explanação sobre o assunto da pauta. Foi informado que na
data de 17/10/2016, em reunião na Câmara Municipal, foi apresentado aos vereadores
o PMGIRS pela Secretária e os dois funcionários da SM que participam do
CONDEMA. Estavam presentes os nobres vereadores Luiz Henrique Capellini, Alfonso
Dari Weiland, Luiz Carlos Pacifico Junior, Toninho Rodrigues, Edvaldo Alecrim Silva e
Feliciano. Todos os vereadores presentes desconheciam a existência da Coleta
Seletiva no município, bem como, desconhecem os mecanismos de gestão de
resíduos na cidade. Argumentaram que falta informação e maior divulgação. Ainda, foi
informado que existe uma ação civil pública na qual o município está sendo cobrado
pela aprovação do referido Plano de Resíduos. Foi mencionada a responsabilidade do
legislativo que deve analisar o plano e aprovar a Lei para que o mesmo seja
oficialmente publicado. Foram apresentadas inúmeras informações sobre as iniciativas
de divulgação das práticas de gestão de resíduos sólidos, como o projeto de
capacitação dos professores das redes públicas de ensino e dos agentes de saúde,
para atuarem como multiplicadores das informações.
2. Encaminhamento sobre o Resíduo de Construção Civil: foi informado pelo Sr.
Fernando sobre o encaminhamento da minuta da Lei de RCC. A SM foi convocada
pelo GAEMA para fazer pequenos ajustes na minuta Lei que foram considerados
pertinentes e já ajustados. A nova minuta será enviada para o Legislativo Municipal. O
GAEMA elogiou a SM no tocante à gestão ambiental municipal.
3. Encaminhamento do Plano Municipal de Saneamento: foram apresentados aos
Conselheiros presentes os andamentos sobre a situação de saneamento básico no
que tange o abastecimento de água e esgotamento sanitário. A dificuldade de se
regularizar perante a Lei Federal nº 11.445/2007 que institui a Política Nacional de
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Saneamento Básico, pois o município possui características peculiares como sistemas
operados por Associações de Moradores, além do sistema público operado pela
SABESP. Por vontade dos envolvidos, a permanência da operação dos sistemas
autônomos, a Secretaria de Meio Ambiente vem realizando interlocuções com alguns
órgãos municipais e estaduais que tratam deste segmento e foi agendado para o dia
31/10 p.f., uma reunião com a Agência Reguladora de Saneamento Estadual ARSESP, com o objetivo de receber orientações de como o município deve proceder
para regularizar os sistemas instalados. Foi sugerido pelo Conselheiro Wilson e pela
conselheira Teresa o agendamento de reunião extraordinária com a equipe de
transição da próxima gestão municipal para estudar a possibilidade da continuidade do
assunto e demais atividades desenvolvidas pela atual equipe da SM, pois tudo está
sendo acompanhado pelo Conselho que se manifesta favorável pela continuidade dos
trabalhos desenvolvidos pelos técnicos da SM.
4. Assuntos Gerais:
a) Resolução SM 01/2016: foi levada para apreciação dos Conselheiros a criação de
uma lista de espécies nativas de répteis que será utilizada como base para futuros
estudos acadêmicos visando a proteção da fauna local. Essa demanda surgiu do
Programa Município Verde Azul. A Resolução SM 01/2016 foi aprovada pelos
Conselheiros presentes.
b) Falta de segurança nos pontos de captação de água: a Dra. Cinthia,
representante da OAB, informou que em uma conversa informal com técnicos da
SABESP foi mencionado que não existe segurança nos locais de captação. Foi
sugerido que se oficiasse todos os responsáveis que fazem captação de água para
informarem quais são os procedimentos quanto à segurança nos locais de
captação.
c) Canal de divisa Riviera e Jd. São Lourenço: o Sr. Wilson, Conselheiro que
representa a AJSLO, denunciou que está tendo indícios de contribuição indevida de
esgoto no canal da divisa dos bairros da Riviera e do Jardim São Lourenço, que a
Associação vem recebendo várias reclamações de fortes odores de esgoto no
referido canal. Foi informado que será levado para a fiscalização da SM para
medidas de diagnóstico e resolução da situação.
d) Intervenção irregular em área publica no bairro de Boracéia: a Sra. Carla, da
ONG Boracéia Viva, denunciou que está tendo intervenção de retirada de material e
vegetação no local que será construído o PEV em Boracéia e foi informada que
será verificado se estas atividades são da obra ou alguma intervenção irregular no
local.
e) Lei de Logística Reversa: o Sr. Fernando colocou que está sendo elaborada uma
minuta de Lei Municipal com uniformidade com os demais municípios da BS e será
levada em próxima reunião para apreciação do Conselho e futuro encaminhamento
para o Legislativo. O Sr. Vice-Presidente sugeriu que verificasse a possibilidade de
envio antecipado da minuta de lei para apreciação dos Conselheiros, para facilitar a
discussão na próxima reunião.
f) Construções Sustentáveis: o Sr. Ian colocou que em uma apresentação do
PMVA, havia uma certificação de prédios que tiverem sustentabilidade ambiental e
que verificasse se no projeto da nova sede da Diretoria de Operações Ambientais
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existem alguns equipamentos de sustentabilidade e se há possibilidade da inserção
no projeto. Foi informado que o projeto está fechado e sugeriu que o FUNESPA
financiasse essas mudanças, sendo sugerido também que se criasse alguma
normativa que obrigasse que os futuros projetos de construção contemplassem
equipamentos sustentáveis e fossem criados alguns incentivos ficais. Ficou definido
que o Sr. Ian fará um estudo para levantar esses equipamentos e custos a serem
apresentados para a aprovação no FUNESPA.
g) Acordo entre o MP e a Riviera de São Lourenço: o Sr. Vice-Presidente informou
que estão em andamento as obras relacionados ao acordo judicial ente o MP e a
Riviera, onde mesmo com o ganho da ação, a Riviera assumiu a construção de
vários equipamentos públicos, como um centro comunitário, uma UBS, um centro
esportivo, um CRAS, a nova sede do DOA e doação de 2 veículos e que este
acordo trará grande ganho social para o município.
h) Próxima Reunião: foi solicitada pela Sra. Presidente a sugestão de realização da
próxima reunião no Viveiro de Mudas “Seo Leo”. Foi aceita a sugestão pelos
Conselheiros presentes.
A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de novembro de 2016 e será realizada no
VIVEIRO DE MUDAS “SEO LEO”, na Rua Manoel Gajo n.º 1.080, ao lado da delegacia de
polícia. Nada mais havendo para tratar, o Senhor Vice-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, 25 de outubro de 2016.

Paulo Roberto Maria Velzi
AEAAB – titular
Vice-Presidente do CONDEMA

Fernando Almeida Poyatos

Adriano Gonçalves Baião

PMB – titular

PMB – titular

Wilson Roberto da Silva

Ubirajara Gonçalves de Lima

AJSLI – titular

OSCIP Boracéia Viva – titular

Teresa Cristina Pinho Favaretto
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ONG Crescer – titular
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