ATA DA 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2018

Data:

31/07/2018

Local:

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB

Início:

09h30

Término: 11h00

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, SMA, PMB
(Filipe Toni Sofiati), Fundação 10 de Agosto, AMAB e SESC. Representantes da CMB
justificaram a ausência.
Registrada a insuficiência de quórum para deliberações, o Sr. Presidente prosseguiu com
a pauta.
PAUTA:
1. Assuntos Gerais:
a. Conselheiro Paulo Velzi: registrou a necessidade de o Conselho rever suas resoluções
que se encontram defasadas. O Sr. Presidente explicou que esse assunto poderá ser
incluído nas próximas reuniões, que contarão com pautas sobre legislações, tais como
Código Ambiental, Logística Reversa, Plano de Educação Ambiental. O Diretor de
Operações Ambientais, Sr. Castro, observou que é importante também rever a questão
das punições e desvincular a Guarda Ambiental do destacamento da Guarda Civil, um
corpo próprio. O conselheiro Fernando lembrou da roda de conversa sobre o Plano de
Educação Ambiental para o início de agosto. Disse que marcaria a data e divulgaria ao
Conselho e demais interessados.
b. Conselheiro Ubirajara: indagou sobre a medição das obras supostamente irregulares
locadas em área de frente para a praia de Boracéia, nos campings. O Sr. Presidente
mencionou que será repassado a Secretaria de Planejamento, bem como citou o TAC do
Loteamento Balneário Mogiano, com obrigação ao Município em apurar e demolir
ocupações em APP nas Quadras 08 e 09. O Conselheiro solicitou posição a denúncia de
supressão de vegetação em área pública atrás da escola municipal, o Presidente
informou que a questão foi passada para a SU a fim de apurar os fatos. Explicou que ao
SM coube instaurar o Processo e que este fato também está sendo acompanhado pela
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental - CFA em Santos em decorrência do AIA que
foi lavrado pela Polícia Ambiental, inclusive com apreensão de uma máquina
retroescavadeira do Município. O Conselheiro informou que há desdobramento da
questão no Ministério Público e que estará acompanhando.
c. Conselheiro Fernando: informou, apenas para registro, que foi aberto processo
administrativo n.º 5781/18, que trata da realização de Projeto Orla da Praia de Boracéia
- CONDEMA Ata Nº 207 - 29/05/2018 (Portais de Boracéia).
2. Monitoramento das Estações de Tratamento de Água e Esgoto: o Conselheiro Fernando
Poyatos apresentou a equipe da Vigilância Sanitária, e agradeceu pelo trabalho incessante
de controle e fiscalização das Estações de Água em Bertioga. O fiscal Antônio Carlos falou
sobre o histórico dessa fiscalização e como é feito o controle dos pontos de captação.
Explicou que amostras são recolhidas toda segunda-feira em 18 pontos de coleta e
encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, laboratório do Estado, conveniado com a Prefeitura,
que analisa essas amostras. A leitura do cloro e do ph é feita na hora pela fiscalização da
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PMB. Falou, ainda, que a Vigilância Sanitária realiza várias ações de melhoria para que todas
as ETAs estejam adequadas à legislação. Explicou sobre o SISAGUA - Sistema de
Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, programa que é
abastecido com o resultado dessas análises, dentre outras informações, e que mantém um
Banco de Dados atualizado com dados importantes sobre análise e avaliação da qualidade
da água para basear o planejamento das ações da Vigilância. O monitoramento das ETAs é
constante e quando há alguma inconsistência são tomadas providências cabíveis para
corrigi-la. Bertioga conta com duas estações particulares - Riviera e SESC e, em fase de
conclusão, Morada da Praia. As demais são da SABESP. Explicou sobre as ações de campo,
antes e depois, verificando, orientando e, se for o caso, intimando para que sejam feitas as
adequações e melhoramentos nas ETAs, inclusive sob os aspectos de segurança do
trabalho. Bertioga tem problema de turbidez e cor em razão dos mananciais. A ETA de São
Lourenço, por exemplo, conseguiu estabilizar essa questão utilizando tecnologia avançada.
Ainda é preciso melhorar o tempo de retorno das análises do laboratório para que o
monitoramento seja mais eficaz. O conselheiro Fernando falou que este trabalho é muito
importante e deve ter ampla divulgação para a população através de redes sociais da PMB.
Também falou que é importante a SABESP divulgar melhor as datas e períodos quando fizer
manutenção na rede para que a população não seja pega de surpresa com a falta de água.
Informou, ainda, que as ETAs são responsabilidade da Secretaria de Saúde (Vigilância
Sanitária) mas, mesmo assim, uma vez ao ano a Secretaria de Meio Ambiente faz o
acompanhamento em campo. Agradeceu a equipe da Vigilância Sanitária pela atenção e
cuidado com o controle e acompanhamento dessas Estações. Os conselheiros
parabenizaram a equipe pelo trabalho muito sério e necessário para cuidar da saúde da
população. O conselheiro Ubirajara questionou a ausência de representante da SABESP e
o conselheiro Fernando informou que a SABESP foi convidada, porém não pôde comparecer
em razão de outros compromissos. A apresentação ficará para outra oportunidade. O
conselheiro Fernando Poyatos continuou a apresentação falando sobre o auto
monitoramento das ETEs – Estações de Tratamento de Esgoto, feito pela Secretaria de Meio
Ambiente. Informou que o município conta com 4 ETEs: Bertioga, SESC, Vista Linda e
Riviera. A ETE do SESC é particular, um sistema autônomo. Explicou que quando recebe as
análises verifica se estão adequadas ao art. 18 do decreto estadual n.º 8.468 e Resolução
CONDEMA 09/2013. São realizadas duas visitas de campo por ano, uma a cada semestre,
e essas visitas duram o dia inteiro. Mostrou fotos e explanou sobre as vistorias realizadas
em 2018. Ressaltou que a troca da equipe da SABESP acabou por tumultuar um pouco os
relatórios, mas que o novo pessoal tem se mostrado muito prestativo e colaborativo. Explicou
que o parâmetro mais importante nessas análises é o DBO – Demanda Bioquímica de
Oxigênio, quanto mais alto este índice, pior a qualidade da água. Para lançamento no corpo
hídrico o DBO precisa estar abaixo de 60mg ou o tratamento precisa reduzir seu índice em
80%, pois isto também demostra eficiência do tratamento. Quanto maior a redução, melhor
a eficiência do tratamento. O conselheiro Ubirajara disse que gostaria de acompanhar uma
vistoria para conhecer melhor toda a ação. O conselheiro Paulo Velzi convidou os demais
conselheiros a visitarem a ETE da Riviera. O conselheiro Fernando prosseguiu apresentando
modelos dos boletins de análise enviados pela SABESP e pela Riviera e explanando sobre
as informações neles contidas. Esses relatórios são encaminhados para a SM até o décimo
dia do mês subsequente à análise.
3. FUNESPA: em não havendo quórum pra deliberação, o Sr. Presidente protelou este item da
pauta para a próxima reunião, apresentando somente o extrato do mês de junho.
Antes de encerrar o Sr. Presidente informou que a Secretaria de Meio Ambiente participa de
Câmaras Temáticas e que acontecerá no dia 02/08, no Viveiro de Plantas, a Câmara Temática
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sobre Educação Ambiental; Informou, ainda, que no dia 09/08, 17h, no Espaço Cidadão de
Boraceia e dia 10/08, no SESC acontecem as reuniões que apresentarão as devolutivas do
Plano de Manejo, realizadas pela Fundação Florestal. O Plano está sendo reconfigurado em
razão de atender algumas propostas sugeridas.
A Conselheira Teresa pediu a palavra para parabenizar a SM pela realização do V Festival da
Mata Atlântica. O Sr. Presidente explicou que o FUMPA arrecadou pouco e não tem recursos e
que a pauta do FUNESPA seria sobre credenciamento de clínicas veterinárias para
determinadas intervenções. O Diretor Castro sugeriu estabelecer protocolos de ação, em
parceria com a Secretaria de Saúde, para determinar responsabilidades. O Sr. Presidente
explicou que o Bem-Estar Animal conta com o Conselho e o FUMPA, mas que não tem estrutura
mínima para funcionar, que deverá ser criada na reforma administrativa. Ressaltou que dois
estagiários foram disponibilizados para ajudar a atender as demandas do Bem-Estar Animal,
mas que são muitas as dificuldades.
A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de agosto de 2018. 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, 31 de julho de 2018.

MARCO ANTONIO DE GODOI
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Fernando Almeida Poyatos

Teresa Cristina Pinho Favaretto

PMB – titular

Pró-Urbe – titular

Ubirajara Gonçalves de Lima

Paulo Roberto Maria Velzi

OSCIP Boracéia Viva – titular

AEAAB – titular
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