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ATA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2019 

Data: 17/12/2019 

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

Início: 09h30 Término: 12h20 

 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes da AMAB e ST. 

Representantes da Fundação 10 de Agosto e da SMA justificaram a ausência. 

Em razão da publicação da Lei Municipal 1382/19 (BOM 918) que altera a 

estrutura do CONDEMA, encaminhamos solicitação para indicação de representantes 

às entidades e ainda não recebemos resposta de todas. Assim que tivermos o nome dos 

indicados, encaminharemos para elaboração do decreto de nomeação para o Conselho. 

Lembramos também que já solicitamos a atualização do Decreto 958/04. 

Isto posto, não haverá deliberação na reunião de hoje. A aprovação tanto da ata 

do CONDEMA quanto do FUNESPA ficará para próxima ocasião. 

O Sr. Presidente registrou sentimentos de pesar pelo falecimento do Sr. Quirino, 

cidadão de Bertioga, sempre muito atuante nas questões ambientais e outrora 

conselheiro do CONDEMA. O conselheiro Paulo Velzi complementou falando que o Sr. 

Quirino foi cidadão exemplar, participativo, presente em conselhos, audiências públicas, 

na CMB, sempre se expressando e defendendo seu posicionando de maneira 

equilibrada. 

 Então, apresentou o novo Diretor do Departamento de Desenvolvimento 

Ambiental, Sr. Domingos Mariotti Tringali, Engenheiro Agrônomo, que se colocou à 

disposição de quem precisar de auxílio. 

 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais:  

a. Conselheiro Ubirajara: apresentou-se e queixou-se do abandono do Ecoponto 

Boraceia. Falou que as pessoas estão jogando uma grande quantidade de lixo 

atrás do Ecoponto. Cobrou fiscalização. O Sr. Presidente falou que o Sr. Alemão 

estava verificando a possibilidade de utilizar o local para despejar resíduos de 

poda, mas que pedirá a fiscalização para averiguar. O conselheiro Ubirajara 

reclamou que a Elektro realizou a poda de um jambolão repleto de frutos e flores. 

O Sr. Presidente explicou que a Elektro faz a pode quando solicitada e que a poda 

é livre, não necessitando de autorização da prefeitura. Disse também que, em 

relação ao Ecoponto, encaminhará um Memorando do CONDEMA solicitando a 

fiscalização dos resíduos que estão sendo depositados na parte de trás. Os 

presentes discutiram mais uma vez a situação do Ecoponto. A professora 

Rosemeire relatou que há muitos meliantes e pessoas em situação de rua, 

bebendo, colocando as crianças que frequentam a escola em risco. O Sr. 

Secretário explicou mais uma vez os problemas ocorridos e ainda enfrentados no 
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Ecoponto mas afirmou que o relato é importante. A professora Mônica Ribeiro, do 

Conselho de Educação solicitou que encaminhemos a ata da reunião para que 

eles também encaminhem um pedido de fiscalização de modo que a solicitação 

tome peso diante da Secretaria de Serviços Urbanos.  

b. Conselheiro Emerson: registrou que em novembro passado aconteceu o II Ciclo 

de Gestão de Áreas Naturais Protegidas com participantes do Brasil inteiro e 

dentre as atividades houve uma saída com o Barco Escola. Agradeceu a iniciativa 

do município e afirmou que os participantes avaliaram o projeto de forma muito 

positiva e teceram muitos elogios. 

c. Conselheiro Paulo Velzi: lembrou que as Resoluções CONDEMA precisam ser 

revistas. O Sr. Presidente concordou e disse que será formada comissão para 

elaborar as minutas e repassar para análise dos demais conselheiros. 

d. Conselheiro Castro: falou que é necessário tratar da regulamentação da Lei 

294/98, estabelecendo critérios de dosimetria e punição. O Sr. Presidente 

respondeu que na próxima reunião formará a comissão. 

2. Parque das Neblinas: o Sr. Presidente agradeceu a presença dos educadores 

neste fechamento do Projeto Parque das Neblinas e os convidou a apresentar o 

resultado dos seus trabalhos junto aos alunos. Os educadores passaram, então, a 

apresentar seus projetos com vídeos e fotos – propósito, vivência, pesquisas.  

Professora Cátia – EM Genésio Sebastiao dos Santos: apresentou-se e registrou o 

quanto é importante trazer o resultado das políticas públicas atuando na educação. 

Explicou que o enfoque escolhido por ela foi a alimentação saudável pois os alunos 

estavam trabalhando este assunto no material didático e trabalhou o Projeto 

Saboreando e Aproveitando a Natureza. A educadora ressaltou que é importante 

lembrar que são políticas públicas e levar isso pra escola é fundamental para mudar 

a consciência da população. Investir em políticas públicas, especialmente na 

educação das crianças, traz resultados surpreendentes e positivos.  

 

Professora Mônica Martinez – EM José Carlos Buzinaro: apresentou-se, falou de 

sua experiência profissional e pessoal. Falou também da importância das políticas 

públicas e parcerias que levam às crianças ensinamentos para toda a vida. 

Trabalhou o projeto Olhos de Ver, para perceber além do que vemos, experimentar 

sensações, observar a natureza e aprender com ela. Por fim leu e nos entregou o 

relato da experiência vivenciada por ela e pela professora Cibele Cruz (Anexo I). 

Falou que graças à parceria das Secretarias de Educação e Meio Ambiente 

conseguimos realizar este importante projeto e pediu que se mantenham os esforços 

para a continuidade desta parceria. 

Professora Roseli Carreras – EM Giusfredo Santini: falou que vem trabalhando a 

proteção do meio ambiente na medida do possível e que este apoio é importante 

para engajamento no projeto. O objetivo foi despertar a produção com apenas uma 

figura e incentivar o consumo inteligente, conduzir a produção caseira de presentes. 

Nós adultos, mais experientes, precisamos transmitir e contribuir com o exemplo 
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para nossas crianças. Falar em público, observar transformações químicas e 

provocar a tomada de decisões corretas. 

Professora Renata – EM José de Oliveira Santos: com o tema Minha Amiga Mata 

Atlântica buscou conscientizar que fazemos todos parte da natureza, pois o 

sentimento de pertencimento nos faz cuidar. Trabalhou o entendimento da 

biodiversidade, os nomes dos animais e plantas da Mata Atlântica. Falou que a visita 

ao Parque das Neblinas foi um dia de muitos aprendizados e sensações onde as 

crianças tiveram contato direto com a natureza explorando todos os sentidos. A partir 

das crianças conseguiremos mudar o futuro. 

Professora Rosemeire; Professor Magno e Professora Adriana – EM Boraceia: 

explicaram sua experiência e falaram da importância da consciência da preservação 

do Meio Ambiente desde a tenra idade. Afirmaram que este projeto é muito positivo 

pois permite uma gama de possibilidades para nortear o trabalho com as crianças. 

A vivência antes, durante e depois da visita ao Parque permitiu mesclar o trabalho 

com outros projetos da escola, aliados ao conteúdo interdisciplinar. Diferentemente 

dos demais, optaram por trabalhar em equipe, objetivando conscientizar os pais por 

meio das crianças. Ressaltaram que graças à parceria entre as Secretarias de 

Educação e Meio Ambiente podem vivenciar diariamente resultado extremamente 

positivos com as crianças. 

Samuel (representante da Secretaria de Educação) agradeceu em nome da 

Secretaria de Educação e ratificou a importância destas parcerias na implantação 

de políticas públicas para conscientização ambiental. 

O Sr. Presidente convidou as estagiárias da SM, Ana, Gracielly, Larissa e Isabela, que 

acompanharam o projeto, para apresentar seu ponto de vista. Elas explanaram que 

o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Instituto 

Ecofuturo, onde são desenvolvidas atividades de ecoturismo, educação ambiental, 

pesquisa científica, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. O projeto 

é uma parceria do Ecofuturo com a PMB que possibilita o essencial e rico contato das 

crianças com a natureza, despertando a curiosidade, o senso de pesquisa e auxiliando 

até mesmo na alfabetização. Permite vivenciar sensações, o canto dos pássaros, o som 

dos rios, experimentar os frutos da Mata Atlântica. Por fim, lembraram o quão importante 

é a aproximação com os educadores que, com seu feedback, auxiliam a aprimorar os 

demais roteiros como o Viveiro de Plantas e o Barco Escola. 

O Sr. Presidente agradeceu a todos, ao CONDEMA, à SE, especialmente ao Prof. 

Rubens e Samuel, sempre disponíveis, por proporcionar esta sinergia num foco único, 

da qual a SM tem grande prazer em participar e colher os resultados lá na frente. Apesar 

de todas as dificuldades conseguimos prosseguir. 

O conselheiro Paulo Velzi parabenizou os educadores, os estagiários e todos os 

envolvidos. Lembrou que, quando Secretário de Meio Ambiente, à época da criação do 

CONDEMA, a Educação Ambiental passou a fazer parte da Lei 294/98 e hoje, após 22 

anos, a parceria está funcionando como sonhado, com as Secretarias colaborando entre 
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si, cooperando, buscando parceiros, como a SOBLOCO, proporcionando uma forma 

diferente de ver, com esperança e sentimento de pertencer. Proteger o Meio Ambiente 

não é proteger o verde apenas. É aproximar as pessoas e fazê-las sentirem-se parte 

dele.  

O Sr. Presidente lembrou que convidará a DOA e a CFAM na próxima reunião para 

apresentar o trabalho desenvolvido em 2019. 

O conselheiro Ubirajara questionou que vem pedindo há algum tempo para a Defesa 

Civil que consiga um porto para o Barco Escola, para não mais precisar da Marina e 

não recebe resposta. O Sr. Presidente explicou que não é tão simples. A Prefeitura não 

possuiu infraestrutura para atender. Convidou o conselheiro para participar de 

procedimento operacional do Barco Escola e verificar por si a complexidade. 

O Sr. Presidente informou sua participação no Fórum sobre mudanças climáticas. 

Alguns servidores da SU e Defesa Civil fizeram cursos de capacitação realizados pela 

CETESB. Iniciaremos a introdução do tema em nossa agenda ambiental. No início do 

ano formaremos comissão para avaliação e monitoramentos de mudanças climáticas 

em nosso município. Isso é muito importante pois, diferente de Santos, por exemplo, 

que hoje trabalha com adaptação, nosso município ainda tem a oportunidade de 

trabalhar a prevenção. Será importante discutir e contar com a ajuda do CONDEMA 

para planejar material e capacitação sobre o assunto. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de janeiro de 2020. 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, 17 de dezembro 2019. 

 

 Eng.º FERNANDO ALMEIDA POYATOS 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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