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ATA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2021 (VIRTUAL) 

Data: 15/06/2021 Início: 10h00 Término: 11h00 

Link: https://meet.google.com/enj-ijri-tux 

 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Tentamos contato com o representante da 

ABECO em razão de problemas no envio do email, mas não conseguimos. Representantes da 

ST (férias) e AMAB (outro compromisso) justificaram a ausência, bem como os representantes 

da SM que se encontravam em ação da DOA e curso sobre mudanças climáticas, 

respectivamente. 

O Sr. Presidente deu início à reunião lembrando que, conforme os ajustes acordados 

nas reuniões anteriores, esta reunião refere-se ao mês de maio/2021. 

O Sr. Presidente informou que a ata da 237ª Reunião será encaminhada para avaliação 

juntamente com esta para aprovação na próxima reunião ordinária.  

PAUTA: 

1. Posse dos conselheiros do CONDEMA biênio 2021/2022. 

O Sr. Presidente informou que, em face do números de inscritos ter sido maior que o 

número de vagas disponíveis, a Casa dos Conselhos realizou a eleição dos Conselheiros, 

que foi formalizada pelo DECRETO N. 3.692, DE 27 DE MAIO DE 2021, que, conforme 

estabelece a Lei Municipal n. 289, de 01 de julho de 1998, alterada pela Lei Municipal n. 

1.382 de 22 de novembro de 2019 e regulamentada pelos Decretos Municipais n. 958, de 

22 de outubro de 2004 e n. 3.681, de 14 de maio de 2021, “Nomeia os membros do 

Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, para o biênio 

2021/2023” - (PA n. 816/2021-2), conforme segue: 

I – representantes do Poder Público:  

 

a) Fundação Florestal:  

1. Eduardo Ferreira dos Santos Souza - titular; e  

2. Maria de Carvalho Tereza Lanza - suplente.  

 

b) Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA:  

1. João Thiago Wohnrath Mele - titular; e  

2. Marisa Roitman - suplente.  

 

c) Secretaria Municipal de Meio Ambiente:  

1. João Carlos dos Santos Lopes - titular; e  

2. Ezequiel Celestino de Moura - suplente.  

 

d) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:  

1. José Carlos Cavalcanti de Melo - titular; e  

2. Maurício dos Santos Souza - suplente.  

 

e) Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura:  

1. Ney Carlos da Rocha - titular; e  

2. Filipe Toni Sofiati - suplente.  
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f) Diretoria do Departamento de Habitação:  

1. André Rogério de Santana - titular; e  

2. Regiane de Lourdes Toledo Machado - suplente.  

 

II – representantes da sociedade civil:  

 

a) Serviço Social do Comércio – SESC:  

1. Juarez Michelotti - titular; e  

2. Emerson Luis Costa - suplente.  

 

b) Fundação 10 de Agosto:  

1. Luiz Augusto Pereira de Almeida - titular; e  

2. Keila Seidel de Almeida Hartung Vallongo - suplente.  

 

c) Associação de Moradores e Amigos de Boracéia - AMAB:  

1. Maria Inês Verdiane de Carvalho - titular; e  

2. Maria José Ribeiro de Mattos - suplente.  

 

d) ONG Crescer:  

1. Teresa Cristina Pinho Favaretto - titular; e  

2. Udo Stellfeld - suplente.  

 

e) Associação Bertioguense de Ecoturismo (ABECO):  

1. Raphael Roberto de Castro Rodrigues - titular; e  

2. Cristiano Borges Muriana - suplente.  

 

f) Assoc. dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga – AEAAB:  

1. Paulo Roberto Maria Velzi - titular; e  

2. Eduardo César Lima Tomé - suplente.  

 

Informou, ainda, que nos termos do art. 18, da Lei Municipal n. 289, de 1º de julho de 1998, 

com nova redação dada pela Lei Municipal n. 1.382, de 22 de novembro de 2019, o 

CONDEMA é presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.  

Prosseguiu informando que o Regimento Interno, estabelecido pelo Decreto 223/96 e 

Resolução CONDEMA n.º 01/98, apesar de necessitar revisão e atualização, determina a 

formação de um Conselho Diretor, formado, além do Presidente, por um Vice-presidente, um 

Diretor Administrativo e um Diretor Financeiro. Abriu a palavra aos conselheiros e perguntou 

quem gostaria de desempenhar as funções citadas. Os conselheiros voluntariaram-se, 

conforme segue:  

 

Conselho Diretor - Regimento Interno 

Presidente Fernando Almeida Poyatos 

Vice-Presidente Paulo Roberto Maria Velzi 

Diretor Administrativo André Rogerio de Santana 

Diretor Financeiro Teresa Cristina Pinho Favaretto 
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Em seguida explicou que é necessário formar duas comissões distintas, cujos integrantes 

podem ou não ser os mesmos. A primeira é a Comissão de Aprovação de Projetos. Essa 

comissão é responsável principalmente por emitir as anuências do CONDEMA para processos 

de Licenciamento Ambiental que necessitem de supressão de vegetação nativa. A segunda é a 

Comissão de Avaliação de Projetos de Esgotamento Sanitário, formada com base na Lei 

316/98 - art. 2º, § 4º (residenciais). Os conselheiros conversaram e decidiram manter a mesma 

composição nas duas comissões, que foram formadas pelos conselheiros Paulo Velzi, André 

Santana e João Carlos. Todos concordaram e APROVARAM por unanimidade a 

composição do Conselho Diretor e das duas comissões. O Sr. Presidente lembrou que, em 

que pese a composição das comissões, as reuniões são abertas aos demais conselheiros que 

desejem participar. 

O Sr. Presidente falou que o Conselho se apresenta cada vez mais forte e atuante, lutando por 

um município cada vez melhor pra todos. Continuaremos trabalhando com transparência e 

discutindo assuntos relevantes para o município. 

Informou que encaminhará ainda hoje ofício solicitando informações sobre a transposição do 

Rio itapanhaú. Falou também que traz para conhecimento do Conselho tudo que é discutido no 

Comitê de Bacias. Ressaltou que o conselho está aberto para que seus membros sugiram 

pautas, convidados ou qualquer assunto que entendam de interesse. 

Disse que conversará com o conselheiro André para trazer atualização sobre as ações de 

Regularização Fundiária. Mostrar o que já fizemos e o que pretendemos fazer. Esse é um 

assunto importante que interfere nos aspectos ambientais do município. 

O conselheiro Paulo Velzi registrou que, com o início das obras do CEA semana passada, ele, 

a conselheira Teresa e o conselheiro Emerson fizeram uma visita ao local e sugeriu que os 

demais conselheiros o façam quando for possível. A conselheira Teresa falou que durante a 

visita o conselheiro Paulo sugeriu algumas alterações sustentáveis para o projeto, como a 

captação de água da chuva e energia solar; implantação de piso drenante e acessibilidade 

total ao local. Entende que estas alterações serão bastante positivas. O Sr. Presidente falou 

que no momento não é possível incluir alterações, mas ao final da obra essas melhorias 

podem ser sugeridas para deixar o prédio mais eficiente. O conselheiro Emerson falou que 

temos que ser ambientalmente corretos. Falou que discutiram na ocasião que o CEA fosse não 

só demonstrativo, mas também contasse com estruturas funcionais, ou seja, além de 

demonstrar o que pode ser feito dia-a-dia e replicado, utilizar-se do que está demonstrando. As 

questões estruturais são difíceis de alterar, mas é importante que o projeto como um todo traga 

características funcionais e demonstrativas. 

O conselheiro André mencionou que o Diretor Castro despediu-se informando que passaria por 

um procedimento cirúrgico. Registrou seu agradecimento por todo o trabalho, companheirismo 

e envolvimento dedicados por ele a questões tão importantes para o município. 

O Sr. Presidente ratificou as palavras do conselheiro André, agradecendo ao Diretor Castro por 

todo este tempo de empenho e dedicação à área ambiental, especialmente ao combate às 

ocupações irregulares, muitas vezes arriscando a vida no cumprimento do dever. Desejou 

plena recuperação, que em breve esteja apto a retomar suas atividades ajudando o município. 

Sobre a revisão do código de obras e lei de uso do solo, que é de extrema importância, o Sr. 

Presidente sugeriu deixar como pauta para a próxima reunião e convidar a AEAAB, que vem 

participando ativamente das discussões, para apresentar o assunto. O conselheiro Paulo Velzi 

concordou. O Sr. Presidente disse que seria importante uma apresentação pela Secretaria de 

Planejamento e posterior apresentação da AEAAB. 
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O Sr. Presidente lembrou que será necessário substituir o conselheiro Ubirajara como 

representante do CONDEMA no FUNESPA. Sugeriu o conselheiro Juarez que, após a 

anuência de sua gerência, concordou. O Sr. Presidente pediu para transmitir seu 

agradecimento ao Sr. Marcos Laurenti, gerente do SESC Bertioga, sempre aberto a discutir 

assuntos relevantes e a ajudar no que for possível. Explicou que as reuniões do FUNESPA 

ocorrem toda sexta-feira antes das Reuniões do CONDEMA. Este mês, em razão do feriado, 

após conversarem, decidiram reunir-se na segunda-feira, dia 28, às 15h00. Informou que vai 

pedir o balancete de abril e maio, acertando o cronograma para a reunião de junho. 

 

A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de junho de 2021. 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, 15 de junho de 2021. 

 

 Eng.º FERNANDO ALMEIDA POYATOS 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Eduardo Ferreira dos Santos Souza 

FF – titular 

 João Thiago Wohnrath Mele 
SMA – titular 

   
André Rogério de Santana 

DHA – titular 

 José Carlos Cavalcanti de Melo 

SU – titular 

   
Juarez Michelotti 

SESC – titular  
 

 Luiz Augusto Pereira de Almeida  

Fundação 10 de Agosto – titular 

   
Paulo Roberto Maria Velzi 

AEAAB – titular 

 Teresa Cristina Pinho Favaretto 
ONG Crescer – titular 
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LISTA DE PRESENÇA 
 DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2021 (VIRTUAL) 

 

Data: 15/06/2021 Início: 10h00 Término: 11h00 

Local: https://meet.google.com/enj-ijri-tux 
 

INSTITUIÇÃO CONSELHEIRO ASSINATURA 

SM Presidente Fernando Almeida Poyatos Presente 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 

1. FF 
Eduardo Ferreira dos Santos Souza Presente 

Maria de Carvalho Tereza Presente 

2. SMA 
João Thiago Wohnrath Mele Presente 

Marisa Roitman Presente 

3. SM 
João Carlos dos Santos Lopes Justificou 

Ezequiel Celestino de Moura Justificou 

4. SU 
José Carlos Cavalcanti de Melo Presente 

Maurício dos Santos Souza ------------------------- 

5. ST 
Ney Carlos da Rocha ------------------------- 

Filipe Toni Sofiati Justificou 

6. DHA 
André Rogerio de Santana Presente 

Regiane de L. Toledo Machado Presente 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

a) Entidades civis de Assoc. de Moradores, Associações Beneficentes ou Clubes de Serviço 

7. SESC  
Juarez Michelotti Presente 

Emerson Luis Costa Presente 

8. 10 de Agosto 
Luiz Augusto Pereira de Almeida Presente 

Keila Seidel de Almeida H. Vallongo ------------------------- 

9. AMAB 
Maria Inês Verdiani de Carvalho Justificou 

Maria José Ribeiro de Matos ------------------------- 

b) Entidades civis voltadas à preservação do meio ambiente 

10. ONG Crescer 
Teresa Cristina Pinho Favaretto Presente 

Udo Stellfeld ------------------------- 

11. ABECO 
Raphael R. de Castro Rodrigues Problemas com o contato 

Cristiano Borges Muriana ------------------------- 

c) Entidade civil de Associação de Profissionais Liberais 

12. AEAAB 
Paulo Roberto Maria Velzi Presente 

Eduardo Cesar Lima Tomé ------------------------- 

 


