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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DE TRABALHO DA COMISSÃO 

TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de Abril de 2014 (dois mil e quatorze), ás 18:50 

(dezoito horas e cinquenta minutos) na Associação dos Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos, sito a Rua Luiz Pereira de Campos nº 1088 -  Centro 

desta cidade de Bertioga, foi aberta a Décima Terceira Reunião de Trabalho 

conjunta da Comissão Técnica Multidisciplinar de  Revisão do Plano Diretor do 

Município de Bertioga e do Núcleo Gestor do processo de revisão do Plano 

Diretor de Bertioga, com a presença do Coordenador da Comissão Técnica 

Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor JOSÉ MARCELO FERREIRA 

MARQUES (Titular -Secretário de Obras e Habitação e de Planejamento 

Urbano Interino), do COORDENADOR do Núcleo Gestor MANOEL PRIETO 

ALVAREZ (Titular – Comissão e Núcleo Gestor – Secretário de Saúde) do 

Relator ROBERTO MARTINS DA COSTA (Titular- Secretaria de Planejamento 

– Diretor de Planejamento), DANIELI FARIA FERNANDES secretariando os 

trabalhos (Titular  - Secretaria de Planejamento – Chefe de Setor de Normas e 

Procedimentos), NELSON ANTONIO PORTÉRO JUNIOR (Titular - Secretaria 

de Planejamento- Chefe de Seção de Desenvolvimento Urbano), RICARDO 

JOSÉ LERCH (Suplente – Secretaria de Obras e Habitação - Diretor de Obras 

Públicas), MARISA ROITMAN (Titular – Secretaria de Meio Ambiente- 

Secretária de Meio Ambiente), NELSON JORGE DE CASTRO (Titular – 

Secretaria de Segurança e Cidadania – Diretor de Transito) e  RODRIGO 

DONIZETE DE CAMPOS (Titular – Procuradoria Geral do Município – Chefe de 

Seção de Técnica Legislativa), servidores municipais membros da referida 

Comissão Técnica, devidamente nomeados através do Decreto Municipal nº 

458 de vinte e seis (26) de Julho de 2013, conforme comprova lista de 

presença que é parte integrante desta Ata. Todos os demais membros não 

compareceram à reunião.  Estavam também presentes os seguintes membros 
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do Núcleo Gestor do processo de revisão do Plano Diretor de Bertioga: 

GIULIANA CRISTONI PEREIRA DA SILVA, PAULO ROBERTO MARIA VELZI, 

RUBEN DEL RIO GONZALEZ, ANDRÉ ROGÉRIO DE SANTANA, CÉLIO 

AUGUSTO, WILSON ROBERTO DA SILVA além dos já citados, também 

integrantes do Núcleo Gestor JOSÉ MARCELO FERREIRA MARQUES, 

MANOEL PRIETO ALVAREZ e ROBERTO MARTINS DA COSTA. Presente 

também Sr. ROBERTO BLEIER membros da GAIA Consultoria Ambiental. 

Assumindo a presidência dos trabalhos, conjuntamente, os Coordenadores da 

Comissão e Núcleo o primeiro procedeu à leitura da Ata da Décima Segunda 

Reunião de Trabalho da Comissão Técnica Multidisciplinar, que foi aprovada 

pela unanimidade dos presentes integrantes da Comissão Técnica. Em seguida 

o Coordenador passou a palavra para o Sr. ROBERTO BLEIER que procedeu 

a uma breve explanação sobre todo o Diagnóstico, com algumas correções 

anteriormente sugeridas pela Comissão Técnica e mais detidamente sobre o 

Diagnóstico referente aos Indicadores socioeconômicos do Município de 

Bertioga que fora apresentado pelo COORDENADOR da Comissão Técnica Sr. 

JOSÉ MARCELO FERREIRA MARQUES, em reunião anterior. Assim discorreu 

sobre os indicadores sociais (IDHM, IPRS), aspectos da condição da vida local; 

índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM). Sobre a Dimensão 

Educação se considerou o acesso ao conhecimento bem como outros 

indicadores de suporte à análise do IDHM Educação que são o analfabetismo, 

o grau de escolaridade, a frequência escolar e os anos esperados de estudo 

que nada mais é do que uma adaptação metodológica da métrica usada no 

IDH Global, mas considerando 12 (doze) anos como o máximo de anos de 

estudo da educação formal, ajustando esses valores para a repetência. Sobre 

a Dimensão Longevidade e Dimensão esperança de vida ao nascer se levou 

em consideração a vida longa e saudável, que sintetiza as condições sociais, 

de saúde e de salubridade do Município ao considerar as taxas de mortalidade 

das diferentes faixas etárias daquela localidade. Já o IDHM longevidade 

considera a esperança de vida ao nascer, ou seja, o número médio de anos 

que as pessoas dos municípios viveriam a partir do nascimento, sendo que os 

indicadores de suporte à análise do IDHM longevidade são divididos em dois 
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blocos do Atlas Brasil 2013, o primeiro com indicadores de longevidade e 

mortalidade e o segundo composto pela taxa de fecundidade. Sobre a 

Dimensão Renda “per capita” (IDHM Bertioga) se considerou o padrão de vida 

(renda mensal per capita). Houve ainda a consideração dos Índices Paulistas 

de Responsabilidade Social (IPRS) que foi desenvolvido pela Fundação 

SEADE para a indicação do grau de desenvolvimento social e econômico dos 

645 (seiscentos e quarenta e cinco) municípios paulistas com o objetivo de 

sinalizar aos gestores públicos, principalmente os Municipais, a importância 

das suas responsabilidades pela qualidade de vida dos cidadãos. Considerou-

se ainda a riqueza e distribuição de renda, consumo de energia elétrica por tipo 

de ligação a remuneração média dos empregados com carteira assinada e do 

setor público (25%) os indicadores de vulnerabilidade social (IPVS), os índices 

paulistas de vulnerabilidade social (IPVS), os grupos de vulnerabilidade social 

segundo o IPVS da Fundação SEADE, a estimativa de famílias pobres (Bolsa 

Família) e por fim o nível de atendimento de agua, esgoto e coleta de lixo. Ao 

final da exposição o Sr. ROBERTO respondeu à alguns questionamentos dos 

presentes que consideram as suas respostas satisfatórias. Em seguida foi 

perguntado pelos COORDENADORES se os integrantes validam e 

consequentemente aprovam o presente Diagnóstico para que esse faça 

oficialmente parte do processo de revisão do PDB que foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes. Em seguida esclarecem os COORDENADORES 

que a próxima fase será a de PROGNÓSTICOS.  foi novamente entregue um 

CD (mídia eletrônica) a todos os presentes contendo todo o diagnóstico. Assim, 

nada mais havendo a tratar, eu DANIELI FARIA FERNANDES secretariando os 

trabalhos, lavro a presente ata que segue assinada por mim, pelo Relator 

ROBERTO MARTINS DA COSTA e pelo Coordenador JOSÉ MARCELO 

FERREIRA MARQUES.  
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JOSÉ MARCELO FERREIRA MARQUES 

Coordenado do Plano Diretor  

 

ROBERTO MARTINS DA COSTA 

Relator do Plano Diretor 

 

DANIELI FARIA FERNANDES 

Secretária 

 

 

 


