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ATA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2018 

Data: 29/05/2018 

Local: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB 

Início: 09h30 Término: 12h00 

 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Em razão do desabastecimento de 

combustível na região decorrente da greve dos caminhoneiros alguns conselheiros não 

conseguiram comparecer. Representantes do IBAMA, SMA, PMB (Ney Carlos), 

Fundação 10 de Agosto e AAEAB justificaram a ausência. 

Foi dispensada a leitura da ata pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por 

email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim 

aprovada por unanimidade. 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais:  

a) Conselheiro Nelo: citou o artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e o artigo 

11 da Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, e apresentou 

dois requerimentos ao Sr. Presidente. 

i. Manifestação e providências da SM em relação ao Auto de Infração 

Ambiental Estadual n. 20180516007763-1 lavrado para a Associação dos 

Amigos da Riviera de São Lourenço, para o local Passeio dos Jequitibás, 10 

– Riviera (Anexo I); 

ii. Cópia de Inteiro Teor do Termo de Cooperação cujo extrato foi publicado no 

BOM Digital n.º 835, entre o Município e a Associação dos Amigos da 

Riviera de São Lourenço. Ressaltou que apenas o extrato do Termo foi 

publicado no BOM Digital, não constando seu inteiro teor nem no BOM – 

Atos Internos (Anexo II).  

O Sr. Presidente prestará as informações assim que possível. Informou, ainda, 

que se trata de renovação de Termo de Cooperação do Programa Adote uma 

Praça, Lei Municipal n. 360/99.  

b) Conselheiro Ubirajara: questionou sobre denúncia de desvio de aterro em 

Boraceia feita na reunião passada. O Sr. Presidente informou que foi 

instaurado PA 4346/18 para apurar as denúncias apontadas na reunião 

passada. Informou que a Secretaria de Serviços Urbanos presta serviço no 

local apontado e, portanto, encaminhará o PA ao Sr. Rachid, Secretário da 

pasta, para que preste esclarecimentos. Solicitou ao DOA, Sr. Castro, para 

verificar eventual corte de vegetação. O Sr. Castro disse que confirmará a 

informação, mas, em princípio, já verificou que não ocorre corte de vegetação 

no local. 
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c) Conselheira Teresa: lembrou que há determinação de transmitir ao Conselho 

semestralmente informações referentes ao Plano de Saneamento Básico, 

solicitando atenção. O conselheiro Fernando agradeceu o registro e informou 

que colocará o assunto na pauta da próxima reunião. O Sr. Presidente lembrou 

que também será necessário formar uma ou duas comissões de trabalho, 

conforme determina o Plano. 

d) Conselheira Maria Inês: apresentou o Projeto Orla da Praia de Boraceia. 

Falou que vem trocando informações e atualizando o conselho e a SM desde o 

início do ano. Em março encaminhou material para análise da SM e 

departamentos competentes da PMB. Hoje vem expor proposta derivada de 

um projeto piloto realizado há 4 anos em Boraceia com resultados bastante 

positivos. A intensão é expandir o projeto para 8 acessos principais na orla de 

Boraceia. Explicou detalhadamente o projeto, cuja cópia foi entregue a SM, e 

estimou o investimento no projeto em aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), posto que precisa ainda ser submetido aos técnicos responsáveis da 

PMB para eventuais adequações. O conselheiro Nelo orientou que é preciso 

Autorização para a intervenção em determinadas áreas específicas, alertando 

cuidados para não haver problemas; também sugeriu que em relação ao 

plantio de espécies seja dada preferência às nativas; falou, ainda, que projetos 

desta natureza, se pensados para toda a orla, por exemplo, podem ser 

apresentados na FEHIDRO e pleitear verba para sua implantação. A 

conselheira Maria Inês agradeceu as orientações. Citada questão sobre 

outdoors na beira da pista que atrapalham o paisagismo no local, o Sr. 

Presidente informou que há certo tempo foi realizado um levantamento de 

todos os outdoors instalados desde o Caiubura até Boraceia e que precisa ser 

resgatado para avaliação. Colocado em votação, o Projeto Orla da Praia de 

Boraceia foi APROVADO por unanimidade. 

e) Sr. Castro, Diretor de Operações Ambientais: falou sobre as judicializações 

de áreas de invasão. Atualizou os conselheiros sobre o embargo da área no 

Hanga Roa, uma área de proteção ambiental. Importante instalar placas 

informativas no local. Há liminar de uma juíza local, resultado do trabalho da 

DOA, que trouxe a promotoria para o assunto. Afirmou que a DOA vem 

trabalhando com afinco na questão das invasões, sempre observando o critério 

da legalidade. Falou também que vem se reunindo com o GAEMA e 

Procuradoria do Estado para traçar um procedimento universalizado de 

atuação nessas situações de invasões. Registrou que o departamento trabalha 

com equipamentos resultantes de TACs com o MP e que hoje encontram-se 

sucateados. Antecipa-se, informando que em breve deverá submeter ao 

Conselho o pedido para viabilização de viatura e material de trabalho, como 

por exemplo trajes para retirada de abelhas, captura de répteis e de fauna em 

geral.  

f) Conselheiro Fernando: apresentou relatório sobre a estrutura montada com 

verba do FUNESPA, aprovada pelo Conselho, otimizando e melhorando as 

condições de trabalho neste projeto em parceria com o IPT, para elevação da 
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esteira no Centro de Gerenciamento - Setor de Triagem. Não houve avanço 

maior em razão de atraso na entrega dos equipamentos. Mostrou fotos do local 

e explicou o funcionamento da estrutura e os benefícios que trará para a coleta 

seletiva do município. Falou que em breve, assim que as instalações estiverem 

concluídas, agendará uma data para que os conselheiros visitem o local 

pessoalmente. Falou que acompanha diariamente a execução do trabalho e o 

resultado tem sido gratificante. Informou que há processo licitatório para 

adquirir com recurso da FECOP mais um caminhão a ser disponibilizado para 

a coleta seletiva. Nesse processo estão sendo licitados a cabine, a carroceria e 

o munck. Explicou que antes de trabalhar a divulgação da coleta são 

necessários alguns ajustes, como por exemplo otimizar a rota do caminhão e 

consolidar a infraestrutura. A previsão para inauguração da estrutura é 28 de 

junho próximo e então, logo no início de julho, deveremos realizar um Fórum 

sobre Resíduos no município. 

g) Dra Cintia, OAB: pediu atenção ao Plano de Manejo do PERB pois na última 

reunião, em relação ao zoneamento interno do Parque, falou-se em previsão 

de implantar empreendimentos de utilidade pública - saneamento, transporte, 

telecomunicações e energia. Questiona este procedimento posto que assim 

descaracteriza-se o que se entende por unidade de conservação de proteção 

integral. Falou ainda que não ficou especificado qual o tipo de empreendimento 

ou finalidade e é preciso uma explicação mais detalhada. Lembrou que todos 

podem contribuir com ideias ou questionamentos pelo site e é importante que 

os conselheiros participem, pois neste momento o Plano ainda está em fase de 

desenvolvimento. O conselheiro Nelo explicou que o PERB é regulamentado 

pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e numa unidade 

de conservação de proteção integral podem ser observadas três 

condicionantes: utilidade pública, interesse social e alternativa locacional. Se o 

empreendimento contemplar uma destas condicionantes ele é passível de 

implantação e não só dentro do PERB, mas também na faixa de 

amortecimento. O Sr. Presidente afirmou a importância destas discussões e 

lembrou que nos dias 4 e 5 de junho acontecerão as Oficinas realizadas pela 

Fundação Florestal sobre o Plano de Manejo. As oficinas acontecerão, 

respectivamente, no Espaço Cidadão de Boraceia, das 17h às 21h e no 

Espaço Cidadão Centro, das 09h às 17h. O tema é justamente sobre a gestão 

da área de conservação. Em julho o assunto abordado será a faixa de 

amortecimento. É importante a participação de todos para discutir ideias e 

garantir que o Plano Diretor e o Plano de Zoneamento Ecológico Econômico 

sejam respeitados, de modo que nos seja permitido projetar o desenvolvimento 

do município. O endereço do site será encaminhado aos conselheiros por 

email. 

2. Semana de Meio Ambiente: o Sr. Presidente informou que a Secretaria do Meio 

Ambiente realizará em comemoração à Semana do Meio Ambiente o V Festival da 

Mata Atlântica, do dia 31 de maio a 3 de junho de 2018 (quinta a domingo) com 

objetivo de exaltar iniciativas regionais que sejam parceiras da Mata Atlântica e 

demonstrar o apoio da gestão municipal às mesmas. Durante o Festival, 
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receberemos representantes da Rota do Cambuci de diversos municípios, bem 

como os vendedores da Feira de Agricultura Familiar e Orgânicos, artesãos de 

Bertioga e região e outros expositores com stands de suas iniciativas 

socioambientais, além das atrações culturais como aula show de culinária e 

apresentação musical. Agradeceu o apoio do CONDEMA, da Secretaria de 

Turismo e SESC e convidou todos a participarem. O conselheiro Nelo afirmou que 

é importante Bertioga começar a planejar seu papel enquanto município localizado 

em hotspot, área natural cuja preservação é prioridade em níveis mundiais em 

razão de suas elevadas ameaças de extinção. No Brasil, dois domínios naturais 

são classificados como tal: o Cerrado e a Mata Atlântica. A Justiça Federal está 

cada dia mais restritiva e é preciso pensar além da construção civil, buscar 

principalmente alternativas de geração de trabalho e renda para este futuro. O Sr. 

Presidente falou que esta é a importância de se discutir o Plano Diretor, planejar o 

futuro e quais as possibilidades o município oferece. Por exemplo, sabe-se que a 

cidade é muito utilizada como segunda residência e uma alternativa seria o 

enfoque na otimização do uso das áreas, direcionando-as para o Turismo, gerando 

empregos e movimentando a economia local. É importante garantir a autonomia 

municipal. O conselheiro Nelo ressaltou que quando falamos em hotspots estamos 

considerando o bem difuso e coletivo. Há que se discutir de forma mais ampla, 

considerando a extensão do lugar, os impactos indiretos e não só atender os 

interesses locais. A Sra. Regina pronunciou-se sobre a grande quantidade de 

pessoas que vem morar na cidade após a aposentadoria, por exemplo, em busca 

de um lugar tranquilo. O município carece de estrutura e de profissionais que 

possam atender essa demanda. Essa é uma oportunidade de se pensar em 

capacitação e infraestrutura para essa população. O conselheiro Fernando 

completou informando que esteve em quatro leituras públicas e em todas percebeu 

que essa busca por uma identidade é demanda constante da população, que o 

município está despertando para essa consciência. O Sr. Presidente aproveitou 

para informar que no próximo dia 5 de junho será assinado um Termo de 

Cooperação com o Instituto Ecofuturo que atenderá ainda este ano, 400 crianças 

do ensino fundamental do município e 17 professores. A assinatura acontecerá no 

Parque das Neblinas e os conselheiros que quiserem participar podem avisar para 

que possamos organizar o transporte. 

3. Projeto de Lei que institui o Programa Municipal de Educação Ambiental: em 

razão da impossibilidade de comparecimento de parte dos conselheiros e da 

importância do tema o Sr. Presidente sugeriu que esta pauta seja tratada na 

próxima reunião. Os conselheiros concordaram. O conselheiro Emerson informou 

que encaminhou email com sugestões para o Projeto. Os conselheiros ponderaram 

que seria interessante a realização de rodas de conversa para ouvir sugestões da 

população e trocar ideias. O assunto será discutido na próxima reunião. 

4. FUNESPA: o Sr. Presidente explicou que, conforme estabelece a Lei 242/97, em 

seu art. 7º, faz-se necessária nomeação através de portaria, do Conselho Diretor 

do FUNESPA para o biênio mai/2018 – abr/2020. Explicou que a DFI indicou o Sr. 

Márcio Ricardo de Oliveira Alves (memo 074/18-SA) e que foi encaminhado Ofício 

067/18-SM solicitando indicação de representante do Legislativo. Informou que em 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/cerrado.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/mata-atlantica.htm
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conversa telefônica com o Exmo. Presidente da Câmara, Sr. Ney Lyra, foi 

informado que a CMB encaminhará ofício em resposta com a indicação da Sra. 

Carine Bonetto. Então o conselho deve indicar dois representantes para compor o 

quadro. Os conselheiros conversaram e indicaram os conselheiros Teresa e 

Ubirajara. Assim, temos: 

I. Secretário de Meio Ambiente – Marco Antonio de Godoi; 

II. Diretor de Operações Ambientais: Nelson Jorge de Castro; 

III. Servidor pela DFI (Assessor de Finanças): Márcio R. de Oliveira Alves; 

IV. Representante CONDEMA eleito: Teresa Cristina Pinho Favaretto; 

Representante CONDEMA eleito: Ubirajara Gonçalves de Lima; 

V. Representante do Legislativo Municipal: Carine Bonetto. 

O Sr. Presidente apresentou a prestação de contas, levantada pela Gestora 

Orçamentária da SM, Cátia Cavalcanti e pelo Sr. Márcio, assessor financeiro do 

FUNESPA, referente ao ano de 2017, explicando a movimentação financeira. 

Apresentou, ainda, a ata da 21ª Reunião do Conselho Diretor do FUNESPA. Explicou 

que não houve demanda para aprovação de despesas e apresentou apenas a 

atualização de saldo, com a ressalva da aprovação do Projeto para Boracéia no valor 

de aproximadamente R$ 20.000,00, que foi aprovado por unanimidade (item 1.d). 

A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de junho 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, 29 de maio de 2018. 

 

 

 MARCO ANTONIO DE GODOI 
Secretário Interino de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Fernando Almeida Poyatos 

PMB – titular 

 Nelo José Fernandes 
CMB – titular 

   
Emerson Luis Costa 

SESC – suplente 

 Maria Inês Verdiani de Carvalho 
AMAB – titular 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima 

OSCIP Boracéia Viva – titular 

 Teresa Cristina Pinho Favaretto 
Pró-Urbe – titular 

 


