ATA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2022 (VIRTUAL)
Data:

25/01/2022

Link:

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

Início:

10h00

Término:

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes da Fundação
Florestal, SM, ST e ABECO.
Foi dispensada a leitura da ata anterior (245ª) 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. Sr. Presidente: apresentou os dois documentos que a SABESP respondeu em
relação ao ofício que encaminhamos, n.º 003/21-CONDEMA. Em sua resposta a
SABESP apresentou o site onde estão sendo disponibilizadas as informações dos
monitoramentos (qual o site?). Ficou definido que na próxima reunião do
conselho, que ocorrerá em 22/02/22, a SABESP fará apresentação sobre a
transposição das águas da Bacia do Rio Itapanhaú. Os conselheiros definiram,
ainda, a data prévia 16/02/22 para que seus representantes, Sr. Presidente
Fernando Poyatos e os conselheiros Paulo Velzi e Raphael visitem as obras da
SABESP. O conselheiro Raphael tentará a visita como representante do
CONSPERB, que possui duas vagas para isso. Em caso de sucesso, sua vaga
como representante do CONDEMA ficará disponível aos conselheiros Juarez ou
Maria Inês. Os documentos enviados pela SABESP são TE 077/21 e TE 080/21.
Encaminhará por email aos conselheiros, além destes dois documentos citados,
cópia do Ofício 003/21-CONDEMA.
b. Conselheiro Paulo Velzi: falou sobre evento que o PERB está planejando junto
às entidades, onde foi apresentado o Grupo Técnico de Gestão de Praias, da APA
Marinha. Para nossa surpresa, percebemos que a Prefeitura de Bertioga sequer
tinha conhecimento deste evento. Registrou que ao menos a comunicação desse
evento à Secretaria de Meio Ambiente de Bertioga deveria ter sido feita. Lembrou
que o PERB está inserido em nosso município e, portanto, essa comunicação é o
mínimo que se espera. Dependendo do tipo de evento seria necessário até um
alvará. Registrou também que o Itaguaré faz parte da nossa Zona Urbana, apesar
de estar no parque. Tudo que se refere ao município deve ser encaminhado de
forma correta. Outro assunto importante é o aumento da fiscalização na faixa de
areia para coibir a perturbação do sossego, especialmente caixas de som. O Sr.
Presidente informou que as ações de fiscalização são realizadas pela DOA e que
temos recebido o auxílio da GCM. O conselheiro Paulo Velzi sugeriu um Decreto
que atribua essa responsabilidade e autoridade a todos os demais agentes fiscais,
além dos da DOA. O Sr. Presidente informou que recebeu um pedido do Diretor
Ezequiel para que a operação seja delegada também à Secretaria de Meio
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Ambiente. Abrimos um processo administrativo para tratar do assunto e
esperamos conseguir dar esse apoio a DOA.
c. Conselheira Maria Inês: apesar de o assunto saúde não ser pertinente ao
CONDEMA, registrou elogio ao atendimento à saúde em Boraceia neste verão. A
reforma da Unidade Familiar ficou muito boa e a colocação de uma unidade móvel
com atendimento 24hs, com médicos e enfermeiros foi bastante satisfatória.
Todas as pessoas que fizeram uso destes serviços, tanto pessoas conhecidas
quanto associadas, a procuraram para elogiar o serviço. Gostaria que isto
constasse em ata e fosse transmitido ao Sr. Prefeito. Foi um trabalho muito bem
feito. O Sr. Presidente respondeu que estes momentos são muito importantes
para a prefeitura. Quando recebemos este retorno positivo ficamos extremamente
felizes porque significa que alcançamos o objetivo de melhorar um pouco a
qualidade de vida da população. Agradeceu o feedback e sugeriu, se os
conselheiros aprovarem, encaminhar uma moção do CONDEMA, com base na
manifestação da conselheira Maria Inês, representante da AMAB, parabenizando
a pasta responsável. Os conselheiros concordaram.
d. Conselheiro Juarez: informou que seu suplente no CONDEMA, o Sr. Emerson
Luís Costa, recebeu um convite para trabalhar na administração central do SESC,
em São Paulo, no Belém, na Gerência de Educação para Sustentabilidade e
Cidadania e ele aceitou. Então a partir de 10/01 o Emerson não faz mais parte do
SESC Bertioga, mas sim da administração central do SESC. Muito merecido, pois
ele está há bastante tempo em Bertioga. Foi agente ambiental, supervisor de
equipes, esteve à frente do processo de implantação da Reserva natural SESC
Bertioga até o momento. Deixa um legado muito importante, já foi membro deste
e de outros conselhos. Com isso precisamos indicar novo suplente, que será a
Sephora de Aguiar, que atua como supervisora do Centro de Educação para
sustentabilidade. Encaminharemos ofício indicando a suplência. Colocou o link
para um vídeo convidando todos a visitarem a Trilha do Sentir e a Reserva Natural
SESC Bertioga, que abriu no dia 04/12/21 e funciona de terça a domingo, das
8h30 às 17h30 e tem algumas atividades como visitas mediadas entre outras. O
Sr. Presidente pediu ao conselheiro Juarez que transmitisse ao Sr. Emerson todo
agradecimento pela dedicação e contribuição dele a este conselho e nosso desejo
de sucesso para ele. Sugeriu que assistissem ao vídeo e programassem uma
reunião do CONDEMA no SESC. O conselheiro Paulo Velzi registrou que era
exatamente o que ia sugerir, assim que as condições de restrição da pandemia
permitirem. Essas instalações são muito importantes para o município.
Parabenizou ao SESC pelo projeto e pela dedicação e esforço de toda a equipe
para realiza-lo. Isto é algo de que devemos nos orgulhar e nos espelharmos. O
conselheiro Juarez respondeu que será um prazer receber os conselheiros lá e
dar sequência nesse processo de implantação de uma reserva que é propriedade
do SESC, mas é de todos. Essa trilha foi desenhada a partir de um curso onde,
de 30 participantes, 25 eram moradores de Bertioga. O conselheiro Paulo Velzi
falou que essa é a melhor maneira de trabalhar, em conjunto. O Sr. Presidente
compartilhou a tela e colocou o vídeo para todos assistirem. O conselheiro Juarez
vai mandar o link do portal do SESC. Estão sendo feitas visitas mediadas e
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oficinas abertas à comunidade. Aproveitou para agradecer a participação do Vina,
parceiro desde o início. Também agradeceu a Secretaria de Meio Ambiente que
desde o começo ajudou na mediação, nos diálogos com a SABESP, nas
orientações. Essa parceria, esse diálogo que existe no município, que nos
permitem a construção coletiva, fazendo a diferença e realizando um processo
especial em Bertioga, com este conceito de desenho universal, que consiste em
atender todas as pessoas, com todas as suas peculiaridades e diferentes
limitações e habilidades. O Sr. Presidente completou que não é possível fazer
nada sozinho. A união de forças traz um resultado muito favorável a todos. Disse
estar muito feliz com a realização deste projeto. O conselheiro Juarez deixou os
links no chat para os conselheiros: https://youtu.be/FJhDXsAmfO0;
https://www.sescsp.org.br/unidades/bertioga/; A conselheira Teresa informou que
a conselheira Marisa perguntou, via chat, se as visitas precisam ser agendadas.
O conselheiro Juarez explicou que atualmente não há necessidade de
agendamento, exceto para visitas em grupos. Temos de quarta a sexta atividade
monitorada às 9h00; às 10h00 e às 14h00. Nos finais de semana as atividades
acontecem às 9h00; às 11h00 e às 14h00. Basta ir até a reserva, apresentar
comprovante de vacinação. O uso de máscara é obrigatório e as visitas contam
com no máximo 10 participantes por vez para evitar aglomerações. É possível
também apenas visitar o espaço do receptivo, o domo geodésico, que conta com
o Jardim das Brincadeiras, uma área de brincadeiras mais rústicas, com troncos
de madeira e outras traquitanas para divertir a criançada e cuja proposta é integrar
ainda mais as famílias ao ambiente natural. Este espaço está aberto, assim como
a visitação autônoma à trilha, de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. O
agendamento é apenas para grupos. O que buscamos cada vez mais é
democratizar o espaço. Todos são bem-vindos e não há cobrança de ingresso.
Tínhamos iniciado com agendamento para minimizar os perigos em questão à
COVID, porém, com o avanço da vacinação entendemos que este risco diminui,
apesar de ainda haver a restrição quanto ao número de pessoas. É até uma
estratégia de saúde, ir para as áreas naturais, lugares abertos, que certamente
são mais saudáveis do que qualquer ambiente fechado.
e. Conselheira Teresa: perguntou se as datas das reuniões permanecerão toda
última terça-feira do mês e o Sr. Presidente confirmou e agradeceu a conselheira
por ter lembrado da necessidade de publicação do calendário no BOM. Lembrou
apenas que a exceção é o mês de dezembro que costuma ter sua data
antecipada.
Prosseguindo, a conselheira falou sobre denúncia de lixo no jundu. O conselheiro
Paulo Velzi informou que ligou para o Sr. Presidente nas duas ocasiões das
denúncias e o Sr. Presidente conseguiu que fosse feita a limpeza. Mas entende
que é preciso fazer um ofício do CONDEMA para a Secretaria de Serviços
Urbanos solicitando a manutenção da limpeza periódica da área. O Sr. Presidente
confirmou a informação do conselheiro Paulo Velzi, explicando que foi atendido
prontamente pelo SU, Sr. Julião. Concordou que é necessário melhor a gestão da
limpeza naquele local. Disse que o Sr. Julião explicou que na primeira ocasião a
empresa que realiza o serviço teve um problema logístico com o caminhão por
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causa do trânsito. Mas entende que o encaminhamento do ofício é pertinente,
tendo em vista a manifestação da conselheira Teresa, corroborada pelos demais,
sugerindo melhor gestão desta questão em Boraceia.
O Sr. Presidente mencionou que o Sr. Itamar, Chefe da Divisão de Resíduos Sólidos
da SM, responsável pela coleta seletiva, resíduos sólidos, logística reversa,
encaminhou memorando indicando a necessidade de revisão do Plano Municipal de
Resíduos Sólidos, pois já se passaram quatro anos, o Plano venceu no mês de
dezembro passado. Abrimos processo administrativo para tratar do assunto e
estamos em contato com o pessoal do IPT para trabalharmos uma proposta. Antes,
fizemos isso na própria SM, porém, hoje não dispomos de funcionários para realizar
essa revisão. Nossa intenção é contratar uma empresa ou instituto. Temos como
referência o IPT, que está realizando a segunda fase do Plano Regional de Resíduos
Sólidos. A intenção é que o recurso venha do Conselho de Saneamento, que
engloba água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Certamente que,
quando da elaboração da minuta, esta será submetida à aprovação do CONDEMA.
2. FUNESPA: o Sr. Presidente lembrou que as reuniões do FUNESPA estão sendo
realizadas uma hora antes do início da reunião do CONDEMA. Apresentou a
conciliação bancária constante nas atas das 64ª e 65ª Reuniões do Conselho Diretor
do FUNESPA, referentes às prestações de contas dos meses de novembro e
dezembro, respectivamente. Primeiramente a ata da 64ª Reunião, demonstrando
extrato do mês de novembro, com saldo final R$ 711.127,21 (setecentos e onze mil
cento e vinte e sete reais e vinte e um centavos). Sendo na conta Nº 65-8 R$
489.431,86 (quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e trinta reais e oitenta
e seis centavos) e na conta aplicação Nº 14192-0 R$ 221.695,35 (duzentos e vinte
mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos). Os conselheiros
comentaram sobre a inversão dos valores e o Sr. Presidente informou já ter
conversado com o Sr. Thiago para providenciar o ajuste, ou seja, o maior valor deve
ficas na conta investimento. Em seguida, ata da 65ª Reunião, demonstrando extrato
do mês de dezembro, com saldo final R$ 845.255,64 (oitocentos e quarenta e cinco
mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Sendo na
conta Nº 65-8 R$ 622.582,17 (seiscentos e vinte dois mil quinhentos e oitenta e dois
reais e dezessete centavos) e na conta aplicação Nº 14192-0 R$ 222.673,47
(duzentos e vinte dois mil seiscentos e setenta e três reais e quarenta e sete
centavos). Lembrou que, como já havia sido solicitado, foi realizada a transferência
mensal dos valores para a conta. Os conselheiros consideraram manter todo o saldo
na conta aplicação e o Sr. Presidente vai verificar, com o Sr. Thiago e com o auxílio
da Sra. Cátia, a possibilidade de existir unicamente esta conta (aplicação). As atas
serão encaminhadas por email.
O Sr. Presidente informou que foi finalizada a compra dos veículos da DOA, duas
Toros, que já foram entregues e estão na em fase de pagamento das notas fiscais
na Contabilidade. Lembrou que foi preciso fazer aporte com recurso próprio da SM
para a compra destes veículos porque o valor liberado pelo CONDEMA não foi
suficiente.
O que será tratado a seguir, primeiramente com o FUNESPA e, posteriormente, com
o CONDEMA, será a necessidade de compra de veículos para a Secretaria. Hoje
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contamos apenas com o Clio, que tem nove anos de uso; duas Saveiros com 8 anos
de uso; e dois veículos Gol, com 10 e 13 anos de uso. Estes veículos com muito
tempo de uso e quilometragem bastante alta demandam manutenção o tempo todo.
O Sr. Presidente explicou que irá elaborar uma diretriz para a compra de alguns
veículos para a Secretaria e a apresentará na próxima reunião.
NÃO HOUVE DELIBERAÇÃO.
O Sr. Presidente finalizou informando que pretende tratar com o conselho proposta
para criação do Plano Municipal da Mata Atlântica, e que esse processo seja
coordenado pelo CONDEMA, pois este é um dos objetivos do conselho: desenvolver
esses estudos e, a partir deles, implementar programas para melhorar a qualidade
ambiental do nosso município. Isto trará enorme benefício para a Secretaria. O
processo deve demorar cerca de um ano, pois demanda participação popular,
reuniões temáticas e técnicas, audiências públicas. O orçamento para isso já existe,
porém está sendo discutido, ajustando. O orçamento também é do IPT, do setor que
cuida da parte de flora.

A próxima reunião foi agendada para o dia 22 de fevereiro 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, 26 de janeiro de 2021.

Eng.º FERNANDO ALMEIDA POYATOS
Secretário de Meio Ambiente
Presidente do CONDEMA

Marisa Roitman

José Carlos Cavalcanti de Melo

SMA – suplente

SU – titular

André Rogério de Santana

Juarez Michelotti

DHA – titular

SESC – titular

Keila Seidel de Almeida H. Vallongo

Maria Inês Verdiani de Carvalho

Fundação 10 de Agosto – suplente

AMAB – titular

Teresa Cristina Pinho Favaretto

Paulo Roberto Maria Velzi

ONG Crescer – titular

AEAAB – titular
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LISTA DE PRESENÇA
DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2022 (VIRTUAL)
INSTITUIÇÃO
SM

Presidente

CONSELHEIRO
Fernando Almeida Poyatos

ASSINATURA
Presente

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eduardo Ferreira dos Santos Souza

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

Maria de Carvalho Tereza

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

João Thiago Wohnrath Mele

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

Marisa Roitman

Presente

João Carlos dos Santos Lopes

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

Ezequiel Celestino de Moura

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

José Carlos Cavalcanti de Melo

Presente

Maurício dos Santos Souza

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

Ney Carlos da Rocha

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

Filipe Toni Sofiati

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

André Rogerio de Santana

Presente

Regiane de L. Toledo Machado

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

FF

SMA

SM

SU

ST

DHA

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a)

7.

8.

9.
b)

10.

11.
c)

12.

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

Juarez Michelotti

Presente

Emerson Luis Costa

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

Luiz Augusto Pereira de Almeida

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

Keila Seidel de Almeida H. Vallongo

Presente

Maria Inês Verdiani de Carvalho

Presente

Maria José Ribeiro de Matos

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

SESC

10 de Agosto

AMAB
Entidades civis voltadas à preservação do meio ambiente

Teresa Cristina Pinho Favaretto

Presente

Udo Stellfeld

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

Raphael R. de Castro Rodrigues

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

Cristiano Borges Muriana

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

ONG Crescer

ABECO
Entidade civil de Associação de Profissionais Liberais

Paulo Roberto Maria Velzi

Presente

Eduardo Cesar Lima Tomé

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

AEAAB
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