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ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2019 

Data: 26/11/2019 

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

Início: 09h30 Término: 12h00 

 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA e da SMA. 

Representantes do SESC justificaram a ausência. Representantes da CMB não participaram da 

reunião em razão da ADIN 2087907-18.2019.  

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. 

O Sr. Presidente agradeceu presença do Sr. Heron, gerente do Setor de Bertioga – 

RSSG.3 – SABESP, e dos representantes do Instituto GREMAR, Andrea Maranho e Carolina 

Camilo. Desculpou-se por não constar na pauta a apresentação do GREMAR e explicou que há 

prazo para encaminhar a pauta para publicação e não conseguiu a confirmação em tempo. 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais:  

a. Conselheiro Ubirajara: queixou-se que já está faltando água em Boraceia e questionou 

qual o planejamento da SABESP para que isso não ocorra mais, especialmente na 

temporada. Perguntou também sobre a construção do Reservatório que há cinco anos 

vem se falando e não há informação. O Sr. Eron prontificou-se a conversar diretamente 

com o conselheiro para registrar a ocorrência e verificar a situação. O conselheiro 

mostrou uma matéria publicada no jornal Costa Norte, edição 1571, de 23 a 29 de 

novembro de 2019, com o título “Concessão da Rio-Santos deve reduzir acidentes e 

mortes” e queixou-se que o trânsito irá afunilar em Boraceia. O conselheiro Paulo Velzi 

falou que houve Audiência Pública sobre o assunto, que é de competência do Governo 

do Estado de São Paulo e que no Plano Diretor consta estrada por trás do Parque. 

b. Conselheiro Castro: explicou sobre ações de congelamento na Rua Futura, que em 

breve deve ser publicado Decreto. Falou que a comissão vem trabalhando tanto as áreas 

com invasão quanto as áreas com risco de invasão. A Diretoria de Habitação está mais 

atuante, mas é difícil coibir. Temos uma fiscalização deficitária, não há funcionários 

suficientes. Falou sobre os fatores sociais e políticos que culminam nas invasões e sobre 

todo o esforço e parcerias que vem trabalhando para conter o avanço.  

O conselheiro Castro falou que sábado passado apoiou uma ocorrência envolvendo rinha 

de galos na Vista Linda, onde 12 apostadores foram levados para a delegacia e houve a 

apreensão de cerca de 50 galos, que eram mantidos presos em condições precárias no 

local. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que solicitou o apoio da DOA. 

Explicou que é uma atividade ilegal lucrativa e que várias pessoas, inclusive de outros 

municípios, vem apostar. A prefeitura promoveu apoio à operação emitindo laudo e 

verificando as condições dos animais. A Polícia Ambiental lavrou documento 

responsabilizando a dona do local e achou por bem que os animais permanecessem 

onde estavam até que a situação fosse melhor avaliada. O Sr. Presidente explicou que a 
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ação é da Polícia Ambiental e que estamos acompanhando o desenrolar do caso, 

realizando visitas diárias e emitindo relatórios. 

Sobre as invasões, o Sr. Presidente ressaltou que o fato de notificar e autuar os 

proprietários tem ajudado, pois a notícia se espalha e os demais ficam mais atentos às 

suas propriedades. 

O conselheiro Paulo Velzi registrou que houve quatro casos de fraude e estelionato 

relacionados à venda de lotes na Riviera, para que todos fiquem atentos. 

O conselheiro Castro informou que vai solicitar orçamento e encaminhar para aprovação 

o reparo dos amortecedores das duas Amaroks. O conselheiro Paulo Velzi sugeriu que o 

conselho deixe pré-aprovado o reparo em razão da emergência. Os conselheiros 

APROVARAM por unanimidade.  

O senhor presidente falou que desde 2017 fazemos anualmente fiscalização de 

mineração nos rios e que estamos em processo de restruturação da Secretaria, buscando 

pessoal qualificado para somar a equipe do Licenciamento Ambiental. O conselheiro 

Castro falou do excelente trabalho de recuperação de áreas verdes que o Chefe da 

Fiscalização Ambiental, Felipe Ebling, junto com seus fiscais Marcelo e Waleska, vem 

realizando com resultado muito positivo, pois desde 2017 já são 10 hectares em 

recuperação. O Sr. Presidente falou que no próximo ano a equipe da CFAM será 

convidada a apresentar esse trabalho no CONDEMA. O Sr. Presidente falou também de 

outra importante ação que vem sendo realizada pela fiscalização em relação ao despejo 

de esgoto no Cizino Brás e Cantão do Itaguá, partindo agora para a Vila da Mata. Explicou 

que a CFAM montou um programa de cobertura da ação e vem ampliando 

gradativamente. O ganho ambiental dessas ações é muito relevante. 

c. Programa Município Verde Azul – PMVA: o Sr. Presidente lembrou que a reunião 

passada foi presidida pelo conselheiro Paulo Velzi e este informou sobre o PMVA. 

Lembrou que entregamos todos os documentos no prazo apesar dos sérios problemas 

com a falta de funcionários. O PMVA foi realizado pelo Sr. Presidente com o auxílio dos 

estagiários apenas. Os demais funcionários, em razão da sobrecarga de trabalho, 

puderam contribuir somente com ajudas pontuais. A publicação do resultado deve 

acontecer dia 15 de dezembro e todos serão avisados por email. 

d. Óleo no mar: o Sr. Presidente informou que participou da reunião sobre o derramamento 

de óleo no mar e que daí houve vários desdobramentos. O Estado decidiu trabalhar 

preventivamente ao invés de esperar o problema alcançar nosso litoral. A CETESB já 

ministrou treinamento aos funcionários que trabalham diretamente ligados à limpeza 

urbana e cinco representantes da PMB participaram. O IBAMA também está bem 

envolvido e atuante e o Governo do Estado se mostra preparado e ciente de como atuar 

caso o problema nos atinja.  

e. Comitê de Bacias: o Sr. Presidente é representante do Prefeito nas reuniões e na 

apresentação dos projetos e agora faz parte também da CTPG, responsável pela 

aprovação dos projetos. Falou que está em execução o Projeto de micro drenagem do 

Indaiá e que o Ministério Público Federal gostou tanto do projeto que solicitou que 

apresentemos outros. A macrodrenagem também já foi aprovada na FEHIDRO. A verba 

será em torno de 4 milhões só de recurso do FEHIDRO, sem contar a contrapartida da 

prefeitura para as obras de macro e micro drenagem e, finalizadas essas obras, é 

possível cuidar da pavimentação. Tudo isso trará um muito bastante positivo ao Indaiá. 
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f. Lei Municipal 1.382, de 21 de novembro de 2019: o Sr. Presidente informou que foi 

publicada no BOM 918 a Lei Municipal 1.382, de 21 de novembro de 2019, que “Altera 

as Leis nos 242, de 24 de setembro de 1997, 289, de 01 de julho de 1998, 312, de 09 de 

outubro de 1998, 393, de 23 de março de 2000, 433, de 20 de dezembro de 2000, 480, 

de 13 de dezembro de 2001, 591, de 26 de maio de 2004, 595, de 27 de maio de 2004, 

624, de 04 de novembro de 2004, 678, de 26 de dezembro de 2005, 717, de 18 de julho 

de 2006, 842, de 22 de dezembro de 2008, 988, de 08 de setembro de 2011, 1.003, de 

08 de dezembro de 2011, 1.016, de 29 de dezembro de 2011, 1.141, de 29 de outubro 

de 2014, 1.142, de 29 de outubro de 2014, e 1.340, de 29 de março de 2019, que 

instituíram Conselhos Municipais, nos termos que especifica.”. Explicou que recebeu a 

minuta inicial e solicitou algumas alterações, que foram acatadas. A Lei alterou art. 18 da 

Lei 289/98, referente ao CONDEMA:  

Lei Municipal 1.382/19  

Art. 2º Altera e acresce dispositivos à Lei Municipal nº 289, de 01 de julho de 1998, que 

instituiu o Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA, que passa 

a vigorar com as seguintes redações: 

“Art. 18. O CONDEMA será presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

integrado por, no mínimo, mais 12 (doze) membros titulares e seus respectivos suplentes, 

sendo metade constituída por representantes do Poder Público e metade por 

representantes da sociedade civil organizada. 

§ 1º Os representantes do Poder Público serão representados por: 

a) 01 (um) representante da Fundação Florestal;  

b) 01 (um) representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA; 

c) 01 (dois) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;  

d) 01(um) representante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;  

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura;   

f) 01 (um) representante da Diretoria do Departamento de Habitação.”  

§ 2º Os 06 (seis) representantes da sociedade civil organizada serão indicados por 

entidades civis, sem fins lucrativos, que representem interesses profissionais, sociais, 

econômicos e ambientais e tenham sede e atuação no Município.” (NR) 

Em seu Artigo 1º, a Lei Municipal 1.382/19, refere-se ao FUNESPA:  

Art 1º A Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997, que instituiu o Fundo Especial 

de Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento – FUNESPA, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

“Art. 6º O FUNESPA será administrado por um Conselho Diretor, integrado por 05 (cinco) 

membros, nomeados pelo Prefeito do Município.” (NR) 

“Art. 7º .............................. 

I. o Secretário Municipal de Meio Ambiente;  

II. o Diretor do Departamento de Operações Ambientais;  

III. 01 (um) servidor indicado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças; e  

IV. 02 (dois) representantes do CONDEMA, eleito pelos seus pares.  
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V. (Revogado). 

§ 1º Os Conselheiros mencionados nos incisos III e IV exercerão suas funções pelo 

período de 02 (dois) anos, podendo ocorrer à recondução por apenas uma vez. 

§ 2º ...........................................................................................” (NR) 

 

g. Próxima reunião do CONDEMA: o Sr. Presidente lembrou que em virtude dos feriados 

de final de ano, conforme já previsto no calendário anual do CONDEMA, a reunião do 

mês de dezembro acontecerá no dia 17. Aproveitou para informar que constará como 

pauta para esta reunião a apresentação sobre o trabalho realizado no Parque das 

Neblinas. Convidaremos os professores para explanar e também fazer a prestação de 

contas do projeto. Também em breve trará para discussão alteração das resoluções 

CONDEMA 07/11 e 11/18 sobre compensação de árvores isoladas. Hoje só é possível 

fazer conversão de valor de mudas/insumos em serviços e/ou equipamentos para a SM 

ou realizar plantio de mudas para arborização urbana. A questão do plantio, 

especificamente, está trazendo muitos transtornos já que não há estrutura física ou 

recursos humanos suficientes para fazê-la funcionar. Talvez considerar alterar o padrão 

de recebimento de árvores isoladas no Viveiro pois entendemos que é a Prefeitura que 

deve realizar a arborização urbana. Seria necessário designar duas pessoas, criar um 

cronograma e ter o apoio do Eng.º Agrônomo João Carlos. 

h. Apresentação do INSTITUTO GREMAR – PESQUISA, EDUCAÇÃO E GESTÃO DE 

FAUNA: a Sra. Andrea Maranho apresentou o instituto, que faz a gestão de fauna, de 

animais em emergência e gestão e pesquisa há 17 anos. É uma Organização não 

governamental que trabalha por meio de equipes multidisciplinares no monitoramento 

ambiental e reabilitação de animais vitimizados, atividades de educação ambiental em 

espaços formais e não formais e atendimento a emergências ambientais com fauna. 

Também oferece cursos para profissionais da área de ciências biológicas, medicina 

veterinária, oceanografia e gestão ambiental, com o intuito de aperfeiçoar conhecimentos 

específicos sobre conservação dos ambientes marinhos e costeiros. A missão do 

GREMAR é diminuir impactos negativos pra fauna, especialmente marinha. Começou em 

2002 e vem melhorando sua estrutura e serviço ao longo dos anos. Falou do trabalho 

realizado pelo instituto e mostrou algumas situações atendidas. A partir de 2013 

intensificou o trabalho junto a Bertioga. Em 2015 foi selecionado para fazer parte de duas 

equipes do projeto de monitoramento de praias junto com outras 12 instituições. Falou 

sobre a área de atuação e que o GREMAR é responsável pelo trecho entre Bertioga e 

São Vicente. Convidou os conselheiros para uma visita. A nova sede do GREMAR fica 

Rua João Ruiz, 799, no bairro Jardim Las Palmas – Guarujá. As novas instalações são 

bem estruturadas e estão preparados inclusive para atuar na situação de aparecimento 

de óleo no mar. Falou sobre as ocorrências atendidas e sobre as formas de acionamento 

do Instituto. Explicou que são muitos os parceiros e que a DOA aqui em Bertioga é 

fundamental, pois é lá que são recebidos os primeiros acionamentos. Explanou 

especificamente sobre Bertioga, como é realizado o monitoramento das praias, sobre o 

uso do quadriciclo, bicicletas e até mesmo do uso de carro ou moto em determinados 

trechos. Falou que tartarugas constituem mais da metade da quantidade de animais 

resgatados. Quando os animais são resgatados vivos vão para a reabilitação, quando 

mortos para a necrópsia. Apresentou estatísticas e também casos importantes ocorridos 

referentes à Bertioga. Falou sobre a necessidade de firmar convênio técnico com o 

município, de como poderia ajudar no diagnóstico do projeto Lixo no Mar e também no 

PMVA. O Sr. Presidente falou do convênio firmado com a ABRELP e informou que 
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participaremos de reuniões nos próximos dias 12 e 13 de dezembro e que indicou o 

GREMAR como fonte de informação. Explicou de depois de 3 meses todos os dados 

tornam-se públicos. O Sr. Presidente convidou os representantes do GREMAR para 

participar da próxima reunião pois será interessante conversar sobre possibilidades 

educacionais de parceria com o projeto do Parque das Neblinas. A Sra. Andrea falou da 

importância de capacitar os professores e também o pessoal do Barco Escola. Disse 

possuir material muito rico para atividades didáticas e eventos itinerantes. Por fim, 

lembrou que o GREMAR é vinculado ao Licenciamento Ambiental da Petrobrás e 

encerrou agradecendo a oportunidade.  

2. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da 40ª Reunião do Conselho Diretor do 

FUNESPA. O extrato do mês de outubro aponta saldo final R$ 440.334,65 (quatrocentos e 

quarenta mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Sendo na conta 

Nº 65-8 R$ 132.148,87 (cento e trinta e dois mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete 

centavos) e na conta aplicação Nº 14192-0 R$ 308.185,78 (trezentos e oito mil cento e 

oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos). O Sr. Presidente apresentou relatório e fotos 

do flutuante do barco escola e explicou que não temos manutenção preventiva. Dessa forma 

o reparo/manutenção torna-se urgente para a continuidade do serviço de forma segura. 

Apresentou orçamento de aproximadamente R$ 40 mil reais e colocou em votação. A 

reunião concluiu com a autorização de despesas no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) para realização de reparo/manutenção no flutuante do Barco Escola e foi deliberado 

e APROVADO por unanimidade pela Plenária.  

 

A próxima reunião foi agendada para o dia 17 de dezembro de 2019. 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, 26 de novembro de 2019. 

 

 Eng.º FERNANDO ALMEIDA POYATOS 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Nelson Jorge de Castro 

PMB – titular 

 João Carlos dos Santos Lopes  

PMB – suplente 

   
Keila Seidel de Almeida H. Vallongo 

Fundação 10 de Agosto – suplente 

 Maria Inês Verdiani de Carvalho 
AMAB – titular 

   
Teresa Cristina Pinho Favaretto 

ONG Crescer – titular 

 Ubirajara Gonçalves de Lima 
OSCIP Boracéia Viva – titular 

   
 Paulo Roberto Maria Velzi 

AEAAB – titular 

   

 


