ATA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2017

Data:

25/07/2017

Local:

Espaço Cidadão Centro

Início:

09h30

Término: 11h15

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, SMA e
SESC. Representante da PMB Ney Carlos da Rocha justificou a ausência.
Foi dispensada a leitura da ata pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por email
aos Conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim aprovada por
unanimidade.
PAUTA:
1. Assuntos Gerais;
a. Conselheiro Fernando Poyatos: fez breve explanação sobre a reunião técnica com
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), onde estavam presentes o Sr. Prefeito do
Município e representantes das Secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente,
discursaram sobre o convênio com o IPT que iniciou em 2015 e propostas para a área
em estudo – Vila Itapanhaú. O Sr. Presidente solicitou ao Conselheiro Fernando
convidar o IPT para fazer uma apresentação sobre o plano de resíduos e as pesquisas
realizadas no município ao CONDEMA.
b. Presidente Marco Godoi: passou a palavra ao Sr. Alexandre, Gerente da
Sabesp/Bertioga, para esclarecimentos gerais sobre o município; a Conselheira Maria
Jose, moradora de Boracéia, pede esclarecimento sobre a água barrenta e com
resíduos que é oferecida pela Sabesp no bairro, o Sr. Alexandre informou que a
SABESP realiza as coletas de monitoramento e não foi constatada nenhuma anomalia.
O Diretor de Operações Ambientais, Jorge Castro e a conselheira Maria Jose colocam
que a proximidade com as casas irregulares podem causar interferência na rede. O Sr.
Alexandre esclarece que toda intervenção na rede, como os “gatos” capturam água
irregular, causando interferências na rede e podem trazer prejuízos. O Diretor Castro
pede orientação sobre descarte de esgoto irregular no Centro, próximo a área do
hospital de Bertioga, o Sr. Alexandre se coloca à disposição para realizar testes nesses
pontos para verificar se está ocorrendo vazamento de esgoto. O Sr. Quirino se
posiciona sobre as águas fluviais ligadas no esgoto. O Sr. Alexandre esclarece que as
orientações são passadas aos proprietários na construção. O Conselheiro Fernando
esclarece que a prefeitura faz o Monitoramento da DBO (demanda bioquímica de
oxigênio) das estações de tratamento de esgoto – Riviera, SESC e unidades da
SABESP; O Conselheiro Ubirajara questiona sobre a construção do Reservatório em
Boracéia, e o Sr. Alexandre informa que a licitação para construção do reservatório de
Boracéia foi realizada junto com Vista Linda e Indaiá, porém uma das empresas entrou
com recurso e o processo licitatório voltou a estaca zero. Iniciou-se uma nova licitação
já em andamento. Esclarece que a empresa que ganhar a licitação irá fazer a compra
do material e realizar a obra (pacote técnico). A Conselheira Teresa cobrou uma
previsão de início e o Sr. Alexandre esclarece que entre Setembro/Outubro deverá ser
concluído o processo licitatório, prevendo o início da obra para o próximo ano. O
Conselheiro Fernando esclarece sobre mudanças na Diretoria da SABESP atrasando a
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execução de alguns projetos. O Sr. Presidente esclarece que será encaminhado à
Câmara o projeto de lei autorizativa para instituição de relação com o Governo do
Estado e consequentemente com a SABESP. O Sr. Alexandre esclarece sobre o plano
de investimento da SABESP – Boracéia, Rio da Praia e Sistema de Produção para o
Centro. Ao final foi esclarecido também sobre o avanço na solução dos efluentes nos
Conjuntos Habitacionais Neda I e II, no Jardim Indaiá, que serão conectados à rede
coletora existente para seu tratamento em ETE.
c. Conselheiro Ubirajara: pediu providências quanto aos holofotes da Praia de Boraceia
que estão permanecendo ligados durante 24 horas.
2. Município Verde Azul: ações para o segundo ciclo para pré-certificação: o conselheiro
Fernando, Coordenador de Planejamento Ambiental, explanou sobre as instalações
modelo do Núcleo de Educação Infantil Municipal “NEIM Amilton José do Amparo” (ao lado
da previdência social) aplicando os conceitos de sustentabilidade. Divulgou os testes de
fumaça preta que foram realizados em toda frota diesel da Prefeitura e empresas
terceirizadas que prestam serviço para a Prefeitura. Explicou sobre a importância de
mapearmos os focos de queimadas urbanas no município e a visualização através do
sistema ArqGiz, divulgou a colocação de placas em pontos específicos do município,
contemplando a proibição da queima e do descarte irregular de resíduos orgânicos e
inorgânicos, sob as penalidades previstas na Lei nº 294/98.
3. Deliberações FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou ata da 11ª Reunião do Conselho
Diretor do FUNESPA, esclarecendo que os valores já estão comprometidos até o final do
ano. Sobre o processo para contratação/convênio para tratamento de animais silvestres,
foi informado que o processo está aguardando complemento de informações.
A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de agosto de 2017. Nada mais havendo para
tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual
eu, Raquel Zambeli (Coordenadora de Fauna e Flora), 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, 25 de julho de 2017.

MARCO ANTONIO DE GODOI
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Fernando Almeida Poyatos

Carlos Figueiredo de Melo

PMB – titular

Fund. 10 de Agosto – titular

Nelo José Fernandes

Rita de Cássia Esposito Poço

CMB – titular

CMB – titular

Maria José Ribeiro de Matos

Teresa Cristina Pinho Favaretto

AMAB – suplente

Pró-Urbe – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Paulo Roberto Maria Velzi

OSCIP Boracéia Viva – titular

AEAAB – titular
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