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ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2021 (VIRTUAL) 

Data: 27/07/2021 Início: 10h00 Término: 11h50 

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

 

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

Foi dispensada a leitura da ata anterior (239ª) pelo fato de a mesma ter sido encaminhada 

por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim aprovada 

por unanimidade. 

PAUTA: 

1. Apresentação da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura – minuta Código de 

Posturas: o Sr. Ney Carlos, Secretário de Turismo, Esporte e Cultura iniciou a explanação 

sobre o trabalho que vem sendo realizado na elaboração da minuta para implantação do 

Código de Posturas do Município de Bertioga. Convidou o Sr. Renato Losada, Secretário de 

Planejamento Urbano, para juntar-se a ele na apresentação. Explicou que a minuta 

encaminhada aos Srs. conselheiros é uma proposta ainda, não está fechada, deverá passar 

por Audiências Públicas para ser submetida à análise e colaboração da sociedade. 

Considerando que a minuta foi encaminhada para conhecimento dos Srs. conselheiros e 

que o tempo para apresentação é limitado, explicará a minuta de uma maneira geral, 

abordando o que é o Código de Posturas, o que se pretende para o município e qual a sua 

importância. Falou de quando surgiu o 1º Código de Posturas, composto por um apanhado 

de regras da sociedade e que, a partir deste, outros tantos foram criados. Interessante 

perceber que cada qual reflete o momento cultural e histórico em que aquela sociedade 

estava inserida. O Código de Posturas é fundamental para que a cidade possa prosperar 

social e economicamente. Precisamos entender a cidade que temos e analisar a cidade que 

queremos ter no futuro. Bertioga é jovem. Para elaboração da minuta estudamos o Código 

de Posturas de municípios em situações semelhantes, que serviram de base para nosso 

trabalho, e acrescentamos inovações que consideramos adequadas ao nosso município. 

Prosseguiu explicando como foi estruturada a minuta, dividida em 7 títulos e 54 subtítulos. 

Sintetizou sobre o conteúdo e seus principais pontos e objetivos. Lembrou que há longo 

caminho ainda a ser percorrido. Sairemos da esfera do poder público e prosseguiremos com 

a participação da sociedade. O objetivo desta apresentação foi trazer um painel do trabalho 

realizado e de sua importância para o município. Colocou-se à disposição para dirimir 

dúvidas e receber sugestões. O Sr. Renato Losada – Secretário de Planejamento Urbano 

completou lembrando que os estudos começaram em 2017 por um grupo formado por ele, 

pelo Sr. Ney Carlos – Secretário de Turismo, pelo Sr. Jackson e Sr. Ivan, à época, Diretor 

de Abastecimento e Diretor de Trânsito, respectivamente. O Sr. Ney Carlos falou que ao 

longo do tempo essa minuta foi encaminhada para conhecimento de todas as Secretarias. 

O Sr. Presidente agradeceu a apresentação e dispôs-se, em razão das exonerações e 

substituição de alguns cargos, encaminhar novamente a minuta a todos os secretários, 

sugerindo que se marque uma reunião entre os mesmos para discutir a minuta. Abriu a 

palavra aos presentes, que puderam dirimir dúvidas. O Sr. Presidente falou que esta minuta 

é um ponto de partida e, com a colaboração de todos, a intenção é melhorar e finalizar um 

Código de Posturas que, de fato, possa ser implantado. Pediu que todos leiam com atenção 

e façam considerações pertinentes. A conselheira Maria Inês comentou ter ficado feliz em 

receber a minuta, que acharam bastante completa, analisaram e encaminharam sugestões 

que acharam por bem. O Sr. Presidente confirmou ter recebido as sugestões e as 

encaminhará ao Sr. Ney Carlos. A conselheira Teresa perguntou para onde podem ser 
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encaminhadas as sugestões e frisou a importância de se dar a devida publicidade quando 

das Audiências Públicas. O conselheiro Emerson parabenizou pela iniciativa e pela 

apresentação porque entende que este seja um documento muito importante para 

normatizar o que queremos para Bertioga; entende significante a observação da conselheira 

Maria Inês de que devemos atentar para a realidade local pois o Código é importante para 

o Turismo, mas também para melhorar a qualidade de vida do cidadão. A conselheira Maria 

Teresa sugeriu utilizar o modelo de site que a Fundação Florestal utilizou no Plano de 

Manejo para receber as contribuições, pois demonstra transparência e segurança. O 

conselheiro Ney Carlos e o Sr. Presidente concordaram que esta resposta para a 

contribuição da população é extremamente válida e que vão analisar essa possibilidade. A 

conselheira Teresa pergunto qual a data limite para encaminhamento das contribuições e o 

conselheiro Ney Carlos sugeriu que isto ocorra durante todo o mês de agosto, no mínimo. 

O Sr. Presidente explicou que o prazo é relativo, pois ainda haverá Audiências Públicas e 

todos os protocolos de transparência serão seguidos. O conselheiro Ney Carlos informou a 

criação do e-mail posturas.bertioga@gmail.com para receber as sugestões. O Sr. 

Presidente agradeceu e parabenizou os Srs. Ney Carlos e Renato Losada e colocou-se à 

disposição para ajudar no que for possível. O conselheiro Ney Carlos finalizou ressaltando 

que o Código de Posturas não é para o Turismo, mas sim para o município. Se tivermos 

uma cidade boa para seus habitantes, certamente teremos uma cidade boa para o turista. 

 

 
 

 

2. Assuntos Gerais: 

a. Conselheira Teresa: perguntou sobre a transposição do Rio Sertãozinho e sobre a 

Legislação do CEA, que garante que este continue pertencente à Secretaria de Meio 

Ambiente. O Sr. Presidente respondeu que recebeu material solicitado à SABESP mas 

ainda não houve tempo de ler. Assim que possível encaminhará aos conselheiros para 

conhecimento. Em relação ao CEA, disse que esteve recentemente lá e a obra está em 

andamento. A sala que servirá às reuniões do conselho já está com o contra piso. Pedirá 

à Sra. Mylene para trazer fotos e atualização na próxima reunião. Quanto à Legislação, 

consta do programa de Educação Ambiental, voltou semana passada para adequação e 

em breve encaminharemos para a Câmara. A conselheira Teresa pediu que o Sr. 

Presidente encaminhasse a minuta com as alterações e também o número do processo 

para acompanhamento. 

b. Conselheiro Raphael: compartilhou a tela mostrando a foto de um cachorro do mato que 

foi atropelado ontem e veio a óbito. Temos que iniciar essa discussão pois os animais 

mailto:posturas.bertioga@gmail.com


 

CA3b_bertioga (ata240 jul2021) - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 3 de 6 

são importantes para a manutenção de nosso ecossistema. Precisamos alinhar teoria e 

prática, solicitar esclarecimentos sobre a duplicação da Rodovia Rio-Santos. É 

fundamental que o conselho esteja informado e atualizado para poder discutir o assunto. 

O Sr. Presidente agradeceu a prontidão das pessoas que encontraram o animal e 

tomaram as providências. Disse que buscará informações sobre a duplicação da Rio-

Santos e trazer ao conselho. A passagem para fauna pela rodovia minimizaria a 

quantidade de animais mortos. O conselheiro Raphael disse que precisamos pensar em 

como conviver em harmonia com as outras espécies. A Secretária de Segurança e 

Cidadania, Sra. Talita, disse que as últimas informações recebidas sobre o assunto 

datam de meados de 2019.  

c. Conselheiro André Santana: trouxe informativo do Conselho de Saneamento. Falou 

sobre as tratativas com a SABESP para trazer o saneamento e solucionar o problema da 

falta de ligação de esgoto, com trabalho intensivo especialmente em Vicente de Carvalho 

e nas Chácaras, onde todas as vias que estão recebendo pavimentação já estão 

executando a ligação do esgoto. Esse trabalho de saneamento trará impacto relevante 

na questão ambiental. O Sr. Presidente falou que além do trabalho específico em Vicente 

de Carvalho II junto à Secretaria de Habitação e Secretaria de Meio Ambiente quanto ao 

esgoto, haverá também ligação de água logo que a nova rede esteja em funcionamento. 

Isso diminuirá a clandestinidade. A conselheira Maria Inês perguntou sobre as ETEs que 

atendem essas áreas e o Sr. Presidente fez uma breve explanação.  

d. Conselheira Maria de Carvalho: convidou todos a participarem de reunião do GT Praias 

que discutirá diretrizes gerais para respaldar melhores práticas de uso de praia. A reunião 

contará com a presença de pesquisador da UNIFESP subsidiando a discussão sobre os 

impactos da compactação da faixa de praias. A reunião acontece a partir das 14h00, com 

previsão de término por volta das 17h00, na plataforma ZOOM, pelo 

link: https://us02web.zoom.us/j/89888788380?pwd=ckJPMmY1UkpMQmZVZ1NDM0tnb

05JUT09. 

 

3. FUNESPA: o Sr. Presidente explicou que não foi possível realizar a reunião do FUNESPA 

porque não recebemos a conciliação bancária. O Sr. Tiago, da DFI, está de férias e em 

virtude de sobrecarga com PPA e LOA a DFI não conseguiu nos encaminhar as 

informações. Na próxima reunião do FUNESPA trataremos os meses de junho e junho.  

Por fim, agradeceu a presença dos Secretários de Turismo; de Serviços Urbanos; de Segurança 

e Cidadania e; de Planejamento Urbano, Srs. Ney Carlos; Julião; Talita e; Renato Losada, 

respectivamente. A parceria entre secretários é fundamental para unir esforços visando bem 

https://us02web.zoom.us/j/89888788380?pwd=ckJPMmY1UkpMQmZVZ1NDM0tnb05JUT09
https://us02web.zoom.us/j/89888788380?pwd=ckJPMmY1UkpMQmZVZ1NDM0tnb05JUT09
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comum da população. Agradeceu também a presença de todos os conselheiros e participantes, 

sempre atuantes na discutição de assuntos de relevância social e ambiental.  

A próxima reunião foi agendada para o dia 31 de agosto 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, 27 de julho de 2021. 

 

 Eng.º FERNANDO ALMEIDA POYATOS 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Eduardo Ferreira dos Santos Souza 

FF – titular 

 José Carlos Cavalcanti de Melo 

SU – titular 

   
João Carlos dos Santos Lopes 

SM – titular 

 André Rogério de Santana 
DHA – titular 

   
Ney Carlos da Rocha 

ST – titular 

 Luiz Augusto Pereira de Almeida  

Fundação 10 de Agosto – titular 

   
Emerson Luis Costa 

SESC – suplente 

 Teresa Cristina Pinho Favaretto 
ONG Crescer – titular 

   
Maria Inês Verdiani de Carvalho 

AMAB – titular 

 Paulo Roberto Maria Velzi 
AEAAB – titular  

   
Raphael Roberto de C. Rodrigues 

ABECO – titular  
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LISTA DE PRESENÇA 

 DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2021 (VIRTUAL) 
 

Data: 27/07/2021 Início: 10h00 Término: 11h50 

Link: 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 ------------------- 

Marisa Roitman ------------------- 

3. SM 
João Carlos dos Santos Lopes Presente 

Ezequiel Celestino de Moura ------------------- 

4. SU 
José Carlos Cavalcanti de Melo Presente 

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

5. ST 
Ney Carlos da Rocha Presente 

Filipe Toni Sofiati Presente 

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 ------------------- 

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 Presente 

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 Presente 

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

c) Entidade civil de Associação de Profissionais Liberais 

12. AEAAB 
Paulo Roberto Maria Velzi Presente 

Eduardo Cesar Lima Tomé ------------------- 
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LISTA DE PRESENÇA 

 DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2021 

 

Data: 27/07/2021 Início: 10h00 Término: 11h50 

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

 

 

 Nome por extenso  Instituição (se for o caso) 

1.  Ney Carlos da Rocha Secretário de Turismo, Esporte e Cultura 

2.  THALITA Secretária de Segurança e Cidadania 

3.  Renato Losada Secretário de Planejamento Urbano 

4.  Roberto Tadeu Julião Secretário de Serviços Urbanos 

5.  Fernanda C. Cabral de Albuquerque AMOLB - Associação Monitores locais de Bertioga 

6.  Rogerio Jorge ------------------------ 

7.  Francisco Perez  Chauás Litoral Turismo de Aventura 

8.  Fernanda SC ------------------------ 

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 


