ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2017

Data:

29/08/2017

Local:

Espaço Cidadão Centro

Início:

09h50

Término: 11h30

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, SMA
e AMAB. Representante da CMB (Rita de Cássia) 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 Ubirajara: registrou seu ressentimento pelo fato do CONDEMA
não ter sido mencionado durante a inauguração da nova sede da Diretoria de
Operações Ambientais. O Sr. Presidente desculpou-se e prontificou-se a estar
atento para que não volte a ocorrer, destacando e agradecendo a participação
ativa do Conselho nas ações da Secretaria.
b. Conselheiro Carlos Figueiredo: informou que o Ministério Público Federal,
em razão de um agravo da SOBLOCO, citará o município. Disse que a
SOBLOCO encaminhará cópia dos autos para a Procuradoria do Município,
A/C Dra. Adriane, para fornecer esse relato histórico do processo e, desse
modo, a adiantar o procedimento. Ressaltou que a SOBLOCO está à
disposição da PMB.
2. Projeto IPT RSU Energia: o conselheiro Fernando Poyatos explicou que o projeto
RSU Energia é uma parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT com
objetivo de traçar a melhor rota tecnológica para tratamento de resíduos. Informou
que participou de um painel sobre tratamento de resíduos em São Paulo onde
receberam um gestor vindo da cidade de Munique, Alemanha, que trouxe sua
enriquecedora experiência. No dia 23 de agosto, foi realizada vistoria em Bertioga
e dia 24 de agosto aconteceu um Workshop na UNAERP/Guarujá sobre os tipos
de tratamento existentes hoje.
O Projeto é dividido em 4 módulos.
Módulo I: Organização da Fonte Geradora: neste início é definida uma área do
Município para estudo da maneira como a população trata os resíduos em suas
residências. Explicou os critérios do estudo e informou que em Bertioga a área
amostral foi definida no Centro (antiga Vila Itapanhaú), numa região de
aproximadamente 2.300 pessoas. Num final de semana prolongado no final do
mês de maio o IPT entrevistou os moradores desta área e obteve informações
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importantes para o município, que resultaram num diagnóstico, identificando, por
exemplo, população residente e flutuante; perfil desta população; geração média
de resíduos; tipo de resíduos; percepção da população em relação à identificação,
separação e descarte e quais os principais dispositivos que a população está
disposta a utilizar.
Explicou sobre a separação dos RSD em três frações: recicláveis secos, orgânicos
e rejeitos. Falou sobre as etapas de gerenciamento dos RSD: separação na fonte,
tratamento na fonte e disposição para coleta. E, ainda, sobre a consideração de
estratégias e dispositivos para casas térreas/assobradadas (unifamiliares) e/ou
prédios de até quatro andares (multifamiliares).
Módulo II: Triagem Mecanizada: Triagem mecânica (Cooperativa), as intervenções
do IPT para aquisição de equipamentos. Falou sobre os equipamentos e suas
finalidades.
Módulo III: Rota Biológica: Biodigestão anaeróbia. Biodigestor capaz de produzir
biogás, co-processado para gerar energia, que pode servir para alimentar o centro
de processamento ou ser disponibilizada na rede de energia do município.
Módulo IV: Rota Térmica: funcionamento do incinerador em escala piloto, que será
montado, a princípio, na sede do IPT e haverá a desmobilização deste
equipamento e a montagem no Centro de Gerenciamento de Resíduos de
Bertioga, para conhecimento da tecnologia por parte da população.
O Conselheiro Fernando informou que os equipamentos estão em fase de compra
e devem ser recebidos entre setembro e outubro e a instalação deverá ocorrer
entre novembro e dezembro deste ano. Concluída essa fase, serão 6 meses de
trabalho deste projeto laboratório. Ressaltou que os conselheiros serão avisados e
é importante que acompanhem as vistorias e o processo de licenciamento.
Disse, ainda, que tentará agendar participação do IPT na próxima reunião para
aprofundar o assunto.
3. Ações da Diretoria de Operações Ambientais: o Diretor de Operações
Ambientais, Nelson Jorge de Castro falou sobre as parcerias da Diretoria e sobre a
estrutura organizacional. Explicou que a prioridade da DOA é controle/contenção
de invasões, mas que seu empenho está também em fiscalizar todas as questões
ambientais. Comentou sobre a nova sede da DOA, um equipamento importante
que fará parte do complexo do Parque do Jundu. Discorreu sobre os
procedimentos desenvolvidos pela Diretoria e ressaltou que também oferecem
apoio às atividades estaduais e federais. Mostrou relatório estatístico de
atendimentos no ano de 2017. Ressaltou a importância do trabalho e da parceria
da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental - CFAM, representados pelo seu
Coordenador, Felipe Ebling, e os fiscais Marcelo e Waleska. Explicou, ainda, a
rotina de trabalho da Diretoria e informou que a Comunidade tem participado e
acreditado na positividade da relação com o trabalho da DOA.
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4. Deliberações FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da 12ª Reunião do
Conselho Diretor do FUNESPA. A Conselheira Teresa solicitou novamente que
seja encaminhado o relatório de despesas fixas antes da reunião. Após
argumentarem, as despesas que montam o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil
reais), foram deliberadas e APROVADAS por maioria de votos da Plenária do
Conselho, com exceção da conselheira Teresa que manifestou voto contrário.
O conselheiro Nelo sugeriu prever as despesas fixas na elaboração do próximo
orçamento anual. Os Conselheiros receberão a ata em seus emails.
Comissão Plano de Saneamento Ambiental: o Sr. Presidente informou que 3
conselheiros devem representar o CONDEMA na comissão. Os conselheiros Paulo
Velzi, Teresa Cristina e Fernando Poyatos formaram a comissão.
O Sr. Presidente informou que está sendo realizado um trabalho em parceria com a
SABESP, por meio de seu Gerente da Unidade Bertioga, Sr. Alexandre, que vem
atualizando as informações para gerar um diagnóstico mais próximo da realidade e
lembrou que o Plano de Saneamento é um trabalho conjunto com as Secretarias de
Obras e Planejamento.
O Conselheiro Paulo Velzi questionou sobre a Resolução SMA n.º 82, recém criada,
que versa sobre lotes inseridos em 300m preamar. O Sr. Presidente respondeu que
tem conhecimento e aguarda deliberações com a CETESB.
A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de setembro de 2017. Nada mais
havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Cinthia
Pestana Gomes (...................), 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, 29 de agosto de 2017.

MARCO ANTONIO DE GODOI
Secretário Interino de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Nelo José Fernandes

Carlos Figueiredo Mello

CMB – titular

Fundação 10 de Agosto – titular

Fernando Almeida Poyatos

Ney Carlos da Rocha

PMB – titular

PMB – titular

Emerson Luis Costa

Teresa Cristina Pinho Favaretto

SESC – suplente

Pró-Urbe – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Paulo Roberto Maria Velzi

OSCIP Boracéia Viva – titular

AEAAB – titular
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