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ATA DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2016 

 

Data: 29/03/2016  

Local: Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço 

Início: 09h45 Término: 12h00  

 
A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença todos. 

Ausentes representantes do IBAMA e CMB.  

Foi dispensada a leitura da Ata anterior pelo fato de a mesma ter sido 

encaminhada por e-mail aos Conselheiros que não apresentaram nenhuma 

observação, sendo assim aprovada por unanimidade. 

PAUTA:  

1. Andamento dos trabalhos da Cooperativa COOPERSUBERT: a Senhora 

Presidente informou que a cooperativa de reciclagem assumiu a coleta seletiva, 

antes realizada pela empresa Terracom. Inicialmente, houve alguns problemas 

operacionais e de logística que estão sendo sanados. Informou que o Sr. Amaral 

continua de plantão para receber as reclamações pelo tel. 3317-4599. Reforçou 

que com a coleta seletiva sendo realizada pela cooperativa, a economia já se 

mostrou importante desde o primeiro mês. Em janeiro foi pago à empresa 

Terracom R$ 38.000,00 para coletar cerca de 12 toneladas de material reciclável. 

Já em fevereiro, foi pago R$ 24.000,00 à cooperativa para coletar 25,5 toneladas 

de material reciclável. O ganho ambiental é importante também. Hoje, a 

cooperativa opera com 24 cooperados com salários em torno de R$ 1.200,00. 

Lembrando que apenas 0,5 % de todo o resíduo recolhido no minicípio é separado 

e entregue à cooperativa. A população deve ser mais participativa para melhorar o 

sucesso do programa. 

2. Andamento dos Trabalhos do IPT: a Sra. Presidente informou que os trabalhos 

do IPT estão sendo desenvolvidos em quatro segmentos: melhoria da coleta de 

lixo, separação de orgânicos, rcicláveis e rejeitos, aproveitamento de orgânicos em 

biodigestão e destinação de rejeitos por meio de processo térmico. Informou 

também que foi escolhido um trecho do município que servirá de unidade amostral 

para os trabalhos, sendo escolhida como referência uma população de 

aproximadamente duas mil pessoas do bairro Centro. Ainda, a Senhora Presidente 

enfatizou que todo o projeto está sendo realizado sem nenhum custo para o 

município. O Sr. Ian perguntou se o projeto contempla um trabalho de 

conscientização junto à população quanto à separação dos resíduos secos e 

úmidos na fonte geradora e foi informado que está sim contemplado no escopo do 

projeto essas intervenções com projetos de educação ambiental. O Conselheiro 

Aldo perguntou sobre o prazo de termino do projeto e foi informado que o prazo 

total será de 24 meses. A Senhora Presidente informou ainda que o Ministério 

Público por meio do GAEMA instaurou uma Ação Civil Pública determinando o 
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prazo final de 60 dias para a apresentação do Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos.     

3. Assuntos Gerais:  

a) Barco Escola: a Senhora Presidente informou que o Barco Escola Arca do 

Saber está sendo muito divulgado pelas mídias televisivas e escritas, 

aumentando assim a demanda de solicitações de agendamentos para saídas 

monitoradas pagantes. Ainda, informou que foi firmado com o Serviço Social 

do Comércio - SESC um convênio no qual a entidade utilizará o barco aos 

seus hospedes e como contra partida arcará com os custos da marina, 

manutenção e combustível da embarcação, diminuindo os gastos destes itens 

junto ao FUNESPA. A Senhora Presidente sugeriu ao Conselho estudar a 

contratação de empresa especializada em Educação Ambiental para auxiliar 

no projeto, a ser custeado pelo FUNESPA, pois hoje, o Barco Escola sai com 

estagiários e os funcionários não podem fazer hora extra. Os conselheiros 

sugeriram que seja feita parceria com a Secretaria de Educação, aproveitando 

o quadro de professores da Rede Municipal. A Senhora Presidente sugeriu que 

os Conselheiros trouxessem na próxima reunião, alternativas que pudessem 

ajudar na solução desta questão. Os conselheiros então sugeriram o envio de 

uma minuta para a contratação de terceirizado, para que possa ser avaliada 

pelos mesmos e uma planilha de custos com a parceria firmada com o SESC. 

b) Devolutiva dos trabalhos de fiscalização com base no dossiê protocolado 

pelo PHS referente ao lançamentos de esgotos em vias públicas no 

loteamento Morada da Praia: a Senhora Presidente convidou os funcionários 

Marcelo Nehme e Waleska Prado, fiscais da Secretária de Meio Ambiente, 

para apresentarem os trabalhos realizados. O Sr. Marcelo inicialmente 

apresentou a metodologia utilizada para a detecção dos lançamentos indevidos 

de esgoto em vias públicas e os números de domicílios que foram fiscalizados. 

Os que apresentaram casos positivos de lançamentos foram abertos 

processos e foram notificados para resolução do problema. Passado o prazo, 

caso não se resolva, serão multados. O Sr. João sugeriu que o mesmo 

trabalho fosse feito no bairro de Boraceia. O conselheiro Aldo sugeriu que 

fosse encaminhado ao GAEMA – BS o relatório apresentado para que o 

Ministério Público pudesse intervir para a resolução quanto à instalação de 

rede coletora e sistema de tratamento no loteamento. Foi informado pela 

Senhora Presidente que desde 1999, houve a abertura de inquérito civil para 

tratar deste assunto, porém até agora não houve nenhuma solução. O 

conselheiro Paulo Velzi sugeriu que fosse feita uma denúncia pelo Conselho e 

encaminhada ao GAEMA sobre o referido assunto. O conselheiro Luiz Augusto 

sugeriu que fosse feita uma intervenção por parte da Prefeitura junto aos 

moradores do loteamento para conscientização dos impactos provocados 

pelos lançamentos clandestinos dos efluentes em via pública e posteriormente 

no corpo d’ água existente no local. A Senhora Presidente sugeriu verificar o 

Plano Municipal de Saneamento Básico, pois este normatiza todo o 
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regramento quanto à concessão e obrigatoriedade referente à água, esgoto, 

drenagem e resíduos sólidos e ainda enviar convite à SABESP para participar 

da próxima reunião a fim de esclarecer qual é a previsão de instalação de rede 

coletora de esgoto na região norte do município.  

c) Leis de RCC e EIV: a conselheira Teresa perguntou se houve alguma 

devolutiva do executivo quanto aos andamentos para a publicação das leis de 

Resíduos da Construção Civil e sobre os Estudos de Impactos de Vizinhança. 

Foi informado que a lei de RCC está sob avaliação da Procuradoria do 

Município e a de EIV está na Diretoria de Trânsito, para a elaboração da 

minuta.  

d) Plano Municipal de Arborização Urbana: a conselheira Teresa solicitou que 

fosse disponibilizado o Plano Municipal de Arborização Urbana para a consulta 

dos conselheiros e foi informado que na próxima reunião será apresentado. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de abril de 2016, na sala de reuniões do 

Shopping da Riviera. Nada mais havendo para tratar, a Senhora Presidente deu por 

encerrada a reunião, da qual eu, Adriano Gonçalves Baião (...................), 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, 29 de março de 2016. 

 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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