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ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2013 

Data: 30/04/2013 

Local: Sala de reuniões do Gabinete (Paço Municipal) 

Início: 09:52 hs Término: 12:01 hs 

 A Sra. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA. Foi 
dispensada a leitura da ata pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por email aos 
conselheiros que não apresentaram nenhuma observação. 

 

PAUTA:  

 

1 – Nova Composição CONDEMA: A Secretária de Meio Ambiente leu o decreto 

contendo os nomes dos novos conselheiros representantes das entidades e todos se 

apresentaram, com exceção de representantes do IBAMA, que conforme SM, a Sra. 

Ingrid Maria Furlan Oberg, titular, justificou a ausência devido a outro compromisso. 

Ficou definido que a Comissão de Aprovação de Projetos (esgoto, desmatamento e 

resíduos sólidos) será formada pelos conselheiros: Rita de Cássia, Paulo Velzi, Wilson 

Roberto da Silva e Marcelo Godinho. Fico definido também que a Comissão do 

FUNESPA será formada: representantes do CONDEMA: Marisa Roitman, Rita de 

Cássia e Bolivar; Legislativo: Marcos Ribeiro. O Vice-presidente do CONDEMA ficou 

definido que será o conselheiro Paulo Velzi, o Diretor Administrativo será representado 

pela conselheira Rita de Cássia e o Diretor Financeiro será representado pelo 

conselheiro Nelson Portero. A  Secretária de Meio Ambiente deu boas vindas a todos e 

desejou ótima gestão. 

 

2 – Apresentação SABESP: Marisa ressalta o questionamento do ilustríssimo 

vereador Ivan de Carvalho na última reunião e informa que foi feito um levantamento 

de todas as autuações referente à SABESP durante todo esse mês em relação ao 

saneamento básico e um relatório fotográfico de todos os PVs que apresentavam 

problemas. A documentação foi coloca à disposição para análise de todos. SM justifica 

a ausência do gerente da SABESP, Sr. Rogério Osti, que se encontra em uma reunião 

referente a investimentos para o saneamento básico e informa que mandou seu 

representante que é encarregado operacional da SABESP, Sílvio Cesar de Carvalho 

Oliveros. O conselheiro Paulo Velzi perguntou sobre os PVs que transbordam no 

Centro e em outros bairros e Silvio explicou que os munícipes fazem ligações 

clandestinas e que a entrada de água de chuva na rede de esgoto é um grande 
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problema. Informou que existem vazamentos de esgoto em Maitinga, Vila Agaó, São 

Lourenço e Albatroz II. SM explica sobre a Operação Caça Esgoto que foi iniciada na 

praça Armando Licht, com inserção de fumaça na rede e com um sistema de 

monitoramento por câmera inserida na rede com imagens em HD, possibilitando a 

verificação de eventuais fissuras ou entupimentos com grande nitidez. O Sr. Roy 

questionou se a Prefeitura poderia interferir na questão do esgoto que vai para a vala 

no CDHU e a SM explica que eles têm um sistema próprio e que o monitoramento é 

favorável em termos de tratamento. Marisa informa que 90 residências em todo o 

município não fizeram a ligação de esgoto e que estão sendo direcionadas a fazer, 

conforme documento apresentado pelo Gerente da SABESP em reunião junto ao 

GAEMA. Existe o projeto chamado “Se liga na rede”, que beneficia famílias com renda 

de até três salários mínimos. O vereador Ivan pede para que essas informações, 

inclusive o cadastro de todas as ligações sejam entregues ao CAE – Comissão de 

Assuntos Especiais da Água e do Esgoto. Marisa diz que é inegável o avanço que 

tivemos até agora, as estações ETAs e ETEs apresentam qualidade satisfatória e que 

muitos investimentos estão sendo feitos. Após grande debate sobre o assunto, Silvio 

explica que a demanda é muito grande e que está sendo feito um investimento para 

construção de novos reservatórios para armazenamento de água. O vereador pede 

maior fiscalização e participação nas audiências públicas por parte da prefeitura e se 

coloca à disposição para junto com o executivo fazer um trabalho em parceria. SM 

agradeceu a presença do Silvio e reforçou o convite para que o representante da 

Câmara Municipal apresente o Relatório da CAE do Saneamento e juntamente com a 

Prefeitura e SABESP possam fazer um plano de ação para resolverem essa situação 

da melhor maneira possível.  

 

3 – Assuntos Gerais:  

a)  A Secretária de Meio ambiente coloca em questão a necessidade do 
monitoramento aéreo na região. Demonstra preocupação referente às restrições 
em relação à decolagem e pouso na praia, legislação incidente e quanto à 
utilização comercial de voos de ultraleves e implicações financeiras em relação 
ao pagamento dos serviços. Bolivar diz que em reunião com o Secretário de 
Segurança Sr. Belo sobre monitoramento urbano recebeu uma proposta de 
monitoramento aéreo. Estabeleceu-se debate acerca do tema com relação ao 
custo/benefício. O conselheiro João Thiago Wohnrath Mele, representante da 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente – Coordenadoria de Fiscalização 
Ambiental - CFA informa que no Estado já existem imagens aéreas e que já foi 
elaborado um plano de congelamento de áreas invadidas e que o Estado já 
paga por isso. Ele se prontificou a colher informações jurídicas e administrativas 
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para disponibilizar esse serviço ao município. Ficou acertado de que na próxima 
reunião haverá apresentação das atividades exercidas pela CFA, por seu 
representante e conselheiro do CONDEMA. 

 
b) FUNESPA – SM informa o saldo atual da conta corrente do Fundo e coloca aos 

conselheiros a possibilidade de usar os recursos do FUNESPA para o 
aprimoramento dos fiscais e funcionários da Secretaria. Os conselheiros se 
manifestaram favoráveis e pedem que seja colocado em pauta o orçamento dos 
custos. 
 
A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de maio de 2013. Nada mais 

havendo para tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, 
Adriana Pestana Branco (...................), 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, 30 de abril de 2013. 

 

 

 Marisa Roitman  
Presidente do CONDEMA 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
Bolivar Barbanti Júnior  

PMB – titular 
 Nelson Antonio Portero Júnior  

PMB – titular 

   
Nelo José Fernandes  

CMB – titular 
 João Thiago W. Me le 

SMA – titular 

   
Wilson Roberto da Silva  

Sociedade Amigos de São Lourenço – titular 
 Carlos Figueiredo de Mello  

Fund. 10 de Agosto – titular 

   
Paulo Roberto Maria Velzi  

Centro de Tradições Nordestinas – titular 
 Ubirajara Gonçalves de Lima   

OSCIP Boracéia Viva – suplente 

   
Carla Emília de Lima  

OSCIP Boracéia Viva – titular  
 Rita de Cássia Espósito Poço  

ONG CRESCER – titular 
 

   
Marcelo Godinho Lourenço  

AEAAB – titular  
 Luiz Augusto Pereira de Almeida  

Fund. 10 de Agosto – suplente 

 
 

Eduardo Cesar Lima Tomé  
AEAAB – suplente  

 


