ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2017
Data:

31/10/2017

Local:

Espaço Cidadão Centro

Início:

09h30

Término: 12h45

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA e da
SMA. 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: queixou-se que há muitos animais soltos na estrada dia
e noite. Também da grande quantidade de sujeira e lixo espalhados no bairro. O
Diretor de Operações Ambientais, Nelson Jorge de Castro informou que a
reclamação sobre os animais deve ser encaminhada a Sra. Michelle, da
Vigilância Sanitária. O conselheiro reclamou que a Prefeitura não faz a limpeza
da lixeira em Boracéia e que o Conselho precisa ouvir seus membros, atender
essas reclamações, que são recorrentes e não recebem resposta. O Sr.
Presidente perguntou qual a lixeira especificamente apresenta o problema e o
conselheiro informou que trata-se da lixeira instalada na Rio-Santos, em
Boracéia. O Sr. Presidente informou que levará a questão ao conhecimento da
Secretaria de serviços Urbanos.
b. Conselheira Maria Inês: falou sobre constante falta de água em Boracéia e o
representante da SABESP, Sr. Alexandre, argumentou que desconhecia o
problema e deve averiguar. A conselheira questionou sobre a situação do
Ecoponto, sobre as dificuldades que os cooperados enfrentam sem estrutura
adequada. Falou que a população está separando o lixo e ninguém está
recolhendo. Cobrou a divulgação sobre o que é ou não reciclável, lembrando
que este pedido foi discutido há mais de 30 dias e nada foi feito até o momento.
O conselheiro Fernando interrompeu e falou que está aguardando a cartilha que
a conselheira disse que traria para ser revisada e, se for o caso, submetida a
aprovação do Conselho para ser custeada pelo FUNESPA. A conselheira
entregou um modelo do material que tinha disponível. O Sr. Presidente lembrou
que esta questão do Ecoponto e das adequações na Cooperativa vem sido
discutidas nas últimas reuniões e que a Secretaria está trabalhando na
reavaliação dos pontos para melhorar o trabalho e disposição do Ecoponto.
c. Diretor de Operações Ambientais, Castro: falou que a DOA tem um projeto
para desenvolver uma cartilha com orientações importantes sobre aquisição de
lotes e construção e assim que o projeto estiver concluído o trará para
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apreciação e apoio do Conselho. Informou que participou de reunião com o
Capitão Silva e que a guarda municipal passará a fazer autuações em relação a
infrações relacionadas a som. O conselheiro Ubirajara reclamou que tem
problemas com fogos dia e noite em Boracéia e foi informado que a reclamação
deve ser feita para a Secretaria de Serviços Urbanos. O Sr. Castro informou,
ainda, que com a aprovação da “Lei dos Bares” o DOA passará a trabalhar em
parceria com a Secretaria de Segurança e com Polícia Militar, reforçando a
fiscalização e realizando forças-tarefa.
d. Sr. Presidente: falou sobre a realização de curso para professores sobre
resíduos e agradeceu a parceria do SESC, que cedeu o espaço para o
encerramento, que contou com o grupo musical Embatucadores, que trouxe sua
experiência numa apresentação utilizando apenas instrumentos feitos com
materiais recicláveis. O Sr. Fernando falou sobre o importante aumento
espontâneo na adesão ao curso, que passou de 10 participantes no ano
passado para 35 neste ano, abrangendo professores da rede, monitores
ambientais, profissionais de saúde e alunos do SENAC. Essa participação é
muito significativa para a gestão dos resíduos, especialmente porque será
multiplicada nas escolas. No início do próximo ano acontecerá um Fórum de
Resíduos no Município. Informou que a Lei foi aprovada em primeira discussão
na Câmara e que hoje acontecerá a segunda discussão. Por fim, agradeceu a
importante colaboração da Secretária de Educação, a Sra. Rossana.
2. Plano de Saneamento Básico – Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário: o Sr. Presidente passou a palavra ao
Secretário de Planejamento, Sr. Luiz Alcino Pereira de Carvalho, que explanou
sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido em relação ao Plano Municipal de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. O Município tem obrigação legal
de aprovar o Plano para não perder investimentos na área de saneamento até o
final do ano. Explicou que há contato constante com a Secretaria de Meio
Ambiente e SABESP para pensar a melhor forma de tratar a situação peculiar dos
sistemas de água e esgoto existentes no município. Informou que no próximo dia
16 de novembro, às 18h00 no Espaço Cidadão do Centro, acontecerá uma
Audiência Pública para discutir com a população, entender a realidade e
sistematizar dados. O material estará disponível nas Secretarias de Meio Ambiente
e de Planejamento. O Sr. Presidente encaminhou ofícios para a SABESP, SESC,
Riviera, Morada da Praia e Guaratuba, convidando-os a participar da reunião para
demonstração dos respectivos sistemas, destes somente a Morada da Praia não
se fez presente.
SABESP: o Sr. Alexandre, Gerente da SABESP em Bertioga, iniciou a
apresentação explicando que Bertioga apresenta uma situação diferente dos
demais municípios da Baixada Santista, contando com sistemas interdependentes
e falou sobre os prós e contras de cada sistema. Falou sobre como é feito o
abastecimento de água e sobre os indicadores que permitem melhorar a
performance do sistema. Explanou sobre os cinco subsistemas: Furnas-Pelaes,
Itapanhaú, São Lourenço, Boracéia e Costa do Sol e sobre os mananciais que os
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abastecem. Explicou sobre as Estações de Tratamento de Água – ETAs e sobre a
capacidade de reservação de cada uma. Sobre o Sistema de Esgotamento
Sanitário, explicou que nas áreas atendíveis possui cobertura de esgoto em 51% e
deste 100% de tratamento, ou seja, tudo que é coletado é tratado. Explicou sobre
as Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs. Em Bertioga as ETEs são divididas
em dois sistemas: Bertioga I, desde 1972 e Vista Linda, mais recente.
Explicou que Bertioga I abrange a região sudoeste, desde o Canal de Bertioga até
a Colônia de Férias do SESC e conta com 13 estações elevatórias de esgoto,
sendo duas delas projetadas de forma modular, permitindo o redimensionamento
de acordo com a demanda. Seu corpo receptor é o Rio Itapanhaú. Já Vista Linda
abrange a região nordeste, contemplando Chácaras Vista Linda, Vista Alegre,
Rafael e Indaiá e conta com 14 estações elevatórias de esgoto modulares. Seu
corpo receptor também é o Rio Itapanhaú. Informou que na Audiência Pública do
dia 16 a SABESP levará informações mais detalhadas e gostaria da contribuição
de todos sobre as necessidades da população. O Secretário de Planejamento, Luiz
Alcino, ressaltou que esta leitura comunitária possibilitará chegar a um diagnóstico
e um prognóstico mais preciso.
Os presentes esclareceram dúvidas sobre abastecimento, sobre as deficiências no
abastecimento, sobre as causas que impactam e prejudicam o serviço, sobre
combate às perdas e sobre planos de investimento.
AARSL e Sobloco: o conselheiro Paulo Velzi explicou como é feita a captação de
água na Riviera e falou sobre o investimento aplicado neste sistema. Informou que
a SOBLOCO executa as redes e sistemas e a AARSL fica responsável pela
operação e manutenção do sistema. Passou a palavra ao Sr. Osvaldo Godoy,
gerente de saneamento da Riviera. Começou explicando que não há que se
comparar com a SABESP, cuja magnitude do sistema é outra. Prosseguiu dizendo
que a Riviera tem 100% de abastecimento de água, bem como de coleta e
tratamento de esgoto. Mostrou o sistema automatizado, a ETAs e ETEs e explicou
seu funcionamento. O conselheiro Paulo Velzi lembrou que a visita ao sistema é
aberta a todos.
SESC: o gerente do SESC, conselheiro Marcos Laurenti, iniciou a apresentação
explicando que o SESC está em Bertioga desde 1948, contando com a ETA desde
o início e com a ETE apenas na década de 80. Falou que o SESC vem passando
por significativas reformas em prol da sustentabilidade, implantando em suas
instalações iluminação natural, placas solares individuais, ventilação cruzada,
estrutura pra água de reuso, entre outras. A ETE também está passando por
reforma para retornar a água em forma de reuso para manutenção. O resíduo da
ETA será aproveitado em uma estação de compostagem que também será
implantada. Ressaltou que sempre foi preocupação do SESC o aspecto educativo,
de sensibilização das pessoas, ampliando o recebimento de grupos escolares e
universitários para observar o funcionamento de todo este sistema e buscando
sempre o que há de mais atualizado sobre o assunto. Passou, então, a palavra ao
Sr. Luiz Alvarenga, técnico responsável pelo sistema de saneamento do SESC,
que iniciou explicando que o SESC possuiu um sistema privado, pequeno, dentro
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da colônia de férias. Falou sobre a infraestrutura e seu funcionamento, a captação
de água, coleta e tratamento de esgoto, a estação elevatória, sempre ressaltando
que é prioridade do SESC a qualificação dentro das normas e padrões vigentes.
Associação Amigos de Guaratuba: o conselheiro Fernando leu documento
enviado pela Associação com informações sobre o assunto.
O Sr. Presidente informou que encaminhou ofício e email para a Morada da Praia
mas não obteve resposta. A reunião com todos os envolvidos é importante para
traçar um diagnóstico. Falou que a Secretaria de Planejamento vem impondo o
ritmo dos trabalhos garantindo a participação de todos. Lembrou que é importante
persistir com as reuniões e que sugestões são bem-vindas.
Os presentes conversaram e dirimiram dúvidas sobre o assunto e, por fim, o Sr.
Presidente agradeceu os representantes das entidades presentes pelo
esclarecimento com suas apresentações.
3. FUNESPA: apresentadas as decisões da 14ª Reunião do Conselho Diretor do
FUNESPA. Despesas que montam valor de R$ 18.748,54 (dezoito mil,
setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), para
manutenção do Barco Escola, foram deliberadas e APROVADAS por
unanimidade da Plenária do Conselho.
A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de novembro 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, 26 de setembro de 2017.

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

SESC – titular
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PMB – titular

PMB – titular

Carlos Figueiredo Mello

Maria Inês Verdiani de Carvalho

Fundação 10 de Agosto – titular

AMAB – titular
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Teresa Cristina Pinho Favaretto

OSCIP Boracéia Viva – titular

Pró-Urbe – titular

Paulo Roberto Maria Velzi
AEAAB – titular
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