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ATA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2016 

Data: 26/04/2016 Início: 09h40  Término 12h00 

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

 

Foi iniciada a reunião justificando a ausência da Sra. Presidente, por motivo de compromissos 

institucionais referente a pasta da Secretaria de Meio Ambiente.  

Assumiu a presidência o Conselheiro Eng.º Paulo Roberto Maria Velzi. O Senhor Presidente 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Representantes da CMB justificaram a 

ausência.  Ausentes os representantes do IBAMA. 

Em relação à ATA da 181ª reunião as conselheiras Teresa e Carla solicitaram as 

seguintes retificações, que foram aprovadas por unanimidade:  

Item 3. Assuntos Gerais: 

a) Barco Escola 

 

Onde se lê:  

“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”  

Leia-se:  

“a Senhora Presidente enviasse uma minuta para a contratação, para que possa 

ser avaliada pelos mesmos e uma planilha de custos com a parceria firmada com o 

SESC” 

 

O Conselheiro Fernando sugeriu ao Sr. Presidente a inversão da ordem do dia para que se 

discuta inicialmente a minuta do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a apreensão de materiais 

utilizados na prática de infrações ambientais e dá outras providencias”. Foi acatada a sugestão 

e aprovada por todos os conselheiros.  

PAUTA:  

1. Projeto de Lei - Apreensão de Materiais (Proc. Adm. 06858/13): após a leitura da 

minuta da Lei, que já havia sido enviada aos Srs. Conselheiros por email, foram feitas as 

seguintes observações:  

a. O Sr. Presidente sugeriu a inserção de base legal da infração, citando o artigo da lei 

municipal do Código Ambiental.  

b. O Conselheiro Paulo Braga sugeriu verificar no código tributário a possibilidade de ser 

inserida na Lei a cobrança dos custos de transporte do material apreendido.  

c. Os Conselheiros Paulo e Fernando sugeriram que o material apreendido fosse doado 

à Prefeitura caso não haja impeditivo legal.  

d. O Sr. Presidente  sugeriu que fosse revista toda a Lei por parte do Setor Jurídico da 

Prefeitura. O Conselheiro Fernando informou que a apresentação da minuta da Lei foi 

para cientificar o Conselho, tendo em vista que a mesma já foi apreciada pelo Setor 

Jurídico Municipal – Procuradoria Geral e Técnica Legislativa, e considerada legal e 

satisfatória.   
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2. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS: o Sr. Presidente 

convidou a Eng.ª Florestal Maria de Carvalho, Chefe da Seção de Planejamento 

Ambiental, para explanar sobre a metodologia da elaboração do PMGIRS. Ela iniciou 

agradecendo o apoio e participação ativa de todos os Conselheiros e colaboradores e 

explanou sobre toda a metodologia de diagnósticos, prognósticos e metas do plano. O Sr. 

Presidente sugeriu uma divulgação efetiva do plano, de forma a tornar transparente todo o 

conteúdo inserido e o processo de aprovação, a fim de não provocar qualquer 

questionamento duvidoso no futuro. O Conselheiro Paulo Braga perguntou se foram 

inseridos os custos de manejo dos resíduos gerados no município e foi informado que 

estão contemplados no plano. A Sra. Maria sugeriu a formação de uma comissão do 

plano, contendo conselheiros e colaboradores para participar e debater o conteúdo do 

plano em quatro reuniões a serem agendadas antes das Audiências Públicas. O Sr. 

Presidente acatou a sugestão e solicitou aos Conselheiros que se manifestassem  de 

forma voluntária a participar desta comissão. Foram então nomeados os seguintes 

Conselheiros e colaboradores presentes:  

a. Conselheiros do CONDEMA: Paulo Roberto Maria Velzi, Paulo Braga de 

Oliveira e Tereza Cristina Pinho Favaretto;  

b. Colaboradores: João Gomes da Silva (Associação de Moradores de Bertioga), 

Eduardo Adão (PHS de Bertioga), Dra. Cinthia Santos da Conceição 

(OAB/Bertioga), Alcides e Clovis (Cooperativa de Catadores de Sucatas União 

de Bertioga).  

Foram agendadas quatros reuniões nos dias 04,11,18 e 25 de maio de 2016, na sede da 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga às 09h00. A Sra. Maria 

informou que incialmente serão realizadas duas Audiências Públicas nos dias 01 e 02 de 

junho de 2016, na região central e no bairro de Boracéia. Foi apontada pelos Conselheiros 

a necessidade de se realizar uma terceira reunião no bairro da Vista Linda ou da Riviera 

de São Lourenço. A intenção é tornar transparente todo o processo para evitar transtornos 

ocorridos quando das audiências da revisão do Plano Diretor. 

 

3. Assuntos Gerais:  

a) SABESP: o Sr. Presidente convidou o Sr. Rogerio Osti, Gerente da SABESP, para 

atualizar as atuações da Sabesp no município. O Sr. Rogerio agradeceu o convite e 

iniciou informando que mesmo com toda a crise politica e econômica instalada no país, 

a SABESP vem se esforçando quanto a continuidade dos projetos já iniciados no 

município, porém alguns projetos futuros estão sendo revistos para adequação 

financeira, como no caso da obra de rede coletora de esgoto no bairros Rio da Praia. 

No bairro de Boracéia, onde se instalaria um novo reservatório de água tratada, devido 

a um recurso solicitado pela empresa vencedora, por não apresentar um acervo 

técnico, a licitação foi cancelada e será instalado novo processo. O Conselheiro Paulo 

Braga perguntou se a verba disponibilizada voltou ao fundo de investimento da 

SABESP e foi informado pelo Sr. Rogério que nesses casos há sim o retorno da verba 

para o fundo. O Conselheiro Aldo perguntou se houve algum problema durante a 

temporada passada na oferta de água tratada, pois percebeu uma diminuição na 

pressão da rede em sua residência. O Sr. Rogerio explicou que não houve problema da 

oferta, mas sim aumento no consumo provocado pelo aumento populacional que 

acarretou essa diminuição na rede, pois nos picos de temporada há um aumento de 

aproximadamente dez vezes mais de consumo de água. O Sr. João perguntou se há 
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previsão de investimento em obras para os sistemas de água e esgoto no município e 

foi informado que existe um Termo de Ajuste de Conduto –TCA entre a SABESP e 

Ministério Publico para que até o ano de 2020 seja efetuada a conclusão de 100% de 

abastecimento de água, 100% da coleta do esgoto gerado e 100% do tratamento do 

esgoto no município. O Sr. Presidente perguntou se há alguma tratativa junto ao 

Loteamento Morada da Praia quanto ao fornecimento de água e coleta de esgoto. Foi 

informado que no passado, iniciou-se uma tratativa referente a essa questão, porém o 

Sr. Rogerio informou que é de responsabilidade do empreendedor do loteamento a 

instalação desses sistemas e que atualmente não houve nenhuma tratativa entre as 

partes interessadas. O Sr. Vereador Ivan de Carvalho informou que no ano de 2013 foi 

instaurada uma Comissão de Assuntos Especiais – CAE por parte da Câmara 

Municipal, para tratar sobre os serviços prestados pela SABESP no município, que 

resultou em diversas melhorias para a população e que na época foi diagnosticado a 

necessidade da regulamentação da concessão dos serviços de água de esgoto entre 

as partes Prefeitura e SABESP, e que até o momento ainda não foi firmado. O Sr. 

Rogério informou que recentemente houve uma reunião entre as partes para tratar do 

assunto e ficou decidido que até o final deste ano isso se regularize. O Vereador Ivan 

disse que há a necessidade de se implantar ou revisar o Plano Municipal de 

Saneamento Básico. O Conselheiro Aldo colocou que esse ponto é crucial para iniciar 

todas as tratativas pois o plano que irá nortear toda a regulação dos serviços, e 

perguntou se os técnicos da SM tinham alguma informação a respeito do plano de 

saneamento, sendo informado que somente o plano de resíduos estava na esfera da 

SM, e que o plano de saneamento está na esfera da Secretaria de Planejamento. O 

Vereador Ivan perguntou se houve alguma devolutiva do que se apresentou em relação 

às outorgas na audiência pública da captação de água pela SABESP no Rio 

Sertãozinho e o Sr. Rogerio informou que sim pois o que foi apresentado teve como 

base dados coletados no DAEE, que está revendo esses dados, pois há outorgas 

autorizadas e não estão sendo efetivamente utilizadas, isto é, tem-se a autorização 

para a captação, porém não se capta e que há duas captações de água no Rio 

Itapanhaú, a da ETA do Indaiá operada pela SABESP e a ETA da Riviera operada pela 

Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço. O Sr. Presidente sugeriu que 

fosse convidado algum técnico da Secretaria de Planejamento para informar como se 

encontra a questão do Plano Municipal de Saneamento. 

b) Resoluções CONDEMA: o Sr. Ian sugeriu que fossem enviadas todas as resoluções 

vigentes aprovadas pelo CONDEMA para que todos possam ter ciência. 

c) Audiência Pública STJ : o Sr. Presidente informou que estiveram, o mesmo, a Sra. 

Secretária de Meio Ambiente, o Sr. Diretor de Desenvolvimento Ambiental, em uma 

Audiência Publica do STJ em Brasília, que tratou sobre alguns temas do Código 

Florestal. 

d) Doação de Mudas: o Sr. João solicitou a doação de algumas mudas para plantio em 

algumas áreas publicas no bairro de Boracéia. Foi informado da necessidade do envio 

de oficio à SM para formalização da doação. 

e) Limpeza da Praia de Boracéia: a Conselheira Carla sugeriu de envio de convite ao 

responsável pela gestão do contrato entre a Prefeitura e a empresa Monte Azul, para 

explicações sobre a limpeza da praia e coleta dos resíduos gerados na praia de 

Boracéia. 
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f) Reunião do FUNESPA: o Sr. Presidente lembrou que toda sexta-feira que anteceder a 

reunião do CONDEMA estão agendadas as reuniões do FUNESPA às 9h00 na 

Secretaria de Meio Ambiente.  

A próxima reunião ficou agendada para 06 de junho de 2016, na sala de reuniões do 

Shopping da Riviera. Nada mais havendo para tratar, o Senhor 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, pelo Presidente e demais membros 

presentes. É parte integrante desta ata a Lista de Presença.  

Bertioga, 26 de abril de 2016. 

 

 

 Paulo Roberto Maria Velzi 
AEAAB – titular  

Presidente do CONDEMA 

 

   
Fernando Almeida Poyatos 

PMB – titular 

 Adriano Gonçalves Baião 
PMB – titular 

   
Antonio Carlos Gomes dos Santos 

AJSLI – suplente 

 Carlos Figueiredo Mello 
Fundação 10 de Agosto – titular 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima 

OSCIP Boracéia Viva – titular 

 José Aldo Ricciardi Favaretto 
ONG Crescer – titular 

   
 Paulo Braga de Oliveira 

Instituto Irmão Sol – titular 

   

 
 
 
 
 

 


