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 ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2017 

Data: 14/03/2017 

Local: Espaço Cidadão de Boracéia 

Início: 15h30 Término: 17h30 

 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, CMB, AJSLI, 

Fund10Agosto, AEAAB. Representantes da SMA justificaram a ausência. 

Foi dispensada a leitura da ata pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por email 

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

unanimidade. 

O Sr. Presidente lamentou a ausência dos Conselheiros, especialmente face ao grande 

número de presentes. Afirmou que apesar de não haver quórum para deliberação, daria 

seguimento a reunião respeitando a pauta.  

 

PAUTA: 

1. Composição do CONDEMA – biênio 2017/2019:  

A Sra. Maria Inês, representante da ONG Amor à Boracéia, protocolou documento 

solicitando a substituição de seus indicados a suplente e titular cadastrados. O documento 

foi recebido e a alteração será realizada. 

O Sr. Presidente entregou ao Sr. Castro, representante da Comissão de análise, os 

documentos das entidades cadastradas. Lembrou que o resultado desta análise deve ser 

apresentado o mais breve possível, pois deverá ser anexo ao processe que será 

encaminhado ao Sr. Prefeito para decisão. O resultado será apresentado na próxima 

reunião ordinária, que acontecerá dia 28/03. 

Ressaltou a importância de se observar os princípios da administração pública: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência para garantir que haja 

representatividade de diferentes segmentos no conselho. 

Explicou como está estabelecida a composição do Conselho no Decreto Municipal 958/04, 

dividida igualitariamente entre representantes do poder público e da sociedade civil. Os 

representantes da Câmara, IBAMA e SMA são indicados por respectivos ofícios ao 

Prefeito e os representantes das Entidades Civis solicitam sua participação por 

requerimento e juntada de documentos conforme edital publicado no BOM e 

disponibilizado no site da PMB. 

Lamentou a ausência de requerimento para representação da OAB no Conselho, 

afirmando que este é também um segmento de importante representatividade. A Dra. 

Cintia afirmou que nas composições passadas a OAB foi classificada como não habilitada 

por não se enquadrar nos requisitos do Decreto. O Sr. Secretário sugeriu que a OAB 

fizesse uma reivindicação ao Sr. prefeito para alteração e afirmou que levará esta 

sugestão pessoalmente ao prefeito. Falou que independente da composição do Conselho 

as reuniões estarão sempre abertas a quem quiser se manifestar. 
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O Conselheiro Ubirajara questionou se o povo indígena tem previsão legal para compor o 

Conselho e o Sr. Secretário explicou que não. Mas que é também uma sugestão que 

levará ao Sr. Prefeito. 

A Dra. Cintia falou que é importante que haja alteração da Lei de modo que a composição 

do Conselho passe a ser tripartide, ou seja, que pessoas sem nenhuma ligação com 

associações possam participar do conselho. Afirmou que isto garante maior 

participatividade da sociedade e sugeriu que essa solicitação seja feita pelo próprio 

Conselho. 

O Sr. Valdizar, Coordenador de Controle de Ocupações da SM Bertioga, reiterou que esta 

é uma forma de democratizar a participação no Conselho, que teria representantes do 

governo, das instituições e de pessoas físicas. 

O Sr. Secretário reafirmou a necessidade da participação de outros segmentos da 

sociedade que não são hoje abrangidos pela Lei e disse que levará esta demanda ao Sr. 

Prefeito que, se por bem assim entender, poderá solicitar tal alteração. 

O Sr. Presidente apresentou, então, as entidades cadastradas, candidatas a compor o 

CONDEMA – Biênio 2017/2019, conforme Decreto Municipal 958/04, art. 2º, II: 

a) Associações de Moradores, Associações Beneficentes ou Clubes de Serviço. 

Fundação 10 de Agosto - Fund10Ago 

Titular:  Carlos Figueiredo Mello 

Suplente:  Luiz Augusto Pereira de Almeida 

 

Associação dos Moradores e Amigos de Boracéia - AMAB 

Titular: Maria Inês Verdiani de Carvalho 

Suplente: Maria José Ribeiro de Mattos 

 

Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço - AARSL 

Titular: Antonio Carlos Ribeiro Mendes 

Suplente: Daniel Silveira 

 

Serviço Social do Comércio - SESC 

Titular: Marcos Roberto Laurenti 

Suplente: Emerson Luis Costa 

 

Associação do Jardim São Lourenço e Itaguaré - AJSLI 

Titular: Wilson Roberto da Silva 

Suplente: Antonio Carlos Gomes dos Santos 

 

Associação dos Condôminos do Loteamento Morada da Praia - ACLMP 

Titular: Henrique Rajnowicz 

Suplente: Gerson Luis Trentino 

 

Centro Comunitário Guaratuba - CCG 

Titular: José Ferreira de Abreu 

Suplente: Luiz Carlos Bispo dos Santos 
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b) Entidades Voltadas à Preservação do Meio Ambiente 

 

Pró-Urbe Bertioga - ProURBE 

Titular: Teresa Cristina Pinho Favaretto 

Suplente: Paulo Braga de Oliveira 

 

ONG Crescer - ONGCrescer 

Titular: José Aldo Ricciardi Favaretto 

Suplente: Adriano Gonçalves Baião 

 

Boracéia Viva - BorVIVA 

Titular: Ubirajara Gonçalves de Lima 

Suplente: Carla Emília de Lima 

 

c) Associação de Profissionais Liberais 

 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB 

Titular: Paulo Roberto Maria Velzi 

Suplente: Eduardo Cesar Lima Tomé 

 

Associação de Monitores Locais de Bertioga - AMOLB 

Titular: Alexandre da Silva Ribeiro 

Suplente: Ícaro Carvalho Franco de Camargo 

 

2. Assuntos Gerais:  

a. Reunião da AGEM - Resíduos: a Dra. Cintia pediu ao Secretário que atualizasse as 

informações sobre a reunião que aconteceu na AGEM para tratar de Resíduos. O Sr. 

Secretário informou que aconteceu a 1ª Oficina Regional - 1ª Etapa do Plano Regional 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista – PRGIRS/BS e que 

Bertioga tem participado ativamente do assunto. Na reunião havia vários grupos, de 

diversos segmentos da Região da Baixada, que trouxeram para a discussão as 

questões mais sensíveis e relevantes de cada um. Lembrou que Bertioga tem uma 

vantagem em relação aos demais municípios, pois vem tratando especificamente da 

questão desde 2015 com a parceria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, 

realizando estudos no município. O Conselheiro Fernando, Chefe da Seção de 

Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Bertioga explicou que esta 

reunião contou apenas com a participação daqueles que já trabalham o assunto em 

seus municípios, mas que de agora em diante acontecerão reuniões abertas ao público, 

audiências públicas, o que permitirá que a sociedade se envolva mais na questão. 

Explicou que o Plano Municipal de Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos 

Sólidos foi encaminhado à Câmara de Bertioga em novembro de 2016. Porém, como 

não foi colocado na pauta para discussão em plenário em tempo hábil, por questões 

legais o Legislativo devolve o procedimento para o Executivo. O Projeto está 

atualmente com o Sr. Prefeito para que este tome pleno conhecimento de seu teor e, 

assim que possível, o encaminhe novamente para o Legislativo. Lembrou que há uma 

ação civil em curso e que há interesse do município em analisar e aprovar este projeto 

com brevidade. O Conselheiro José Aldo falou sobre a responsabilidade do indivíduo 

em zelar pelo que é seu e pelo que é de todos. Afirmou que a reciclagem é de suma 
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importância na questão do gerenciamento de resíduos, pois é a somatória de pequenas 

decisões e atitudes que, juntas, fazem grande diferença para que menos resíduos 

sólidos sejam encaminhados para o aterro sanitário. Lembrou que o Conselho também 

tem papel de fiscalizador do serviço público como um todo e que é importante depurar 

dados e investir em educação ambiental. Um Conselho deliberativo, fiscalizador, sadio 

e eficaz pode contribuir para que o gestor evolua nesta questão. 

b. Educação Ambiental:  

A Sra. Maria Inês, representante da Associação dos Moradores e Amigos de Boracéia – 

AMAB, falou sobre as ações desenvolvidas pela entidade e da necessidade de parceria 

para trabalhar a educação ambiental no município. Afirmou que é necessário massificar 

a campanha para correto descarte de lixo com as crianças. O Sr. Secretário concordou 

que trabalhar a base da educação ambiental é fundamental para mudar o cenário futuro 

a médio e longo prazo, porém lembrou que é importante a educação ambiental ser 

também trabalhada em adultos, pois há uma demanda urgente para combater a 

questão de descarte do lixo, que precisa ser no presente esta questão de resíduos. 

Mostrou-se feliz com o envolvimento das entidades civis cooperando para solucionar o 

problema.   

O conselheiro Fernando fez apenas uma ressalva. Afirmou que a educação ambiental é 

fundamental, porém as questões devem ser trabalhadas em paralelo. É necessário que 

haja infraestrutra para tratar, processar e destinar adequadamente todos os resíduos. 

Lembrou que a Cooperativa conta hoje com 25 cooperados e que Bertioga foi pioneira 

neste tipo de contratação. Ressaltou que é fundamental planejamento.  

c. Projeto para resgate de animais silvestres: a veterinária Rafaela Cassaniga, que faz 

parte de uma ONG que visa a conservação e preservação da fauna, flora e recursos 

hídricos, apresentaria hoje seu projeto para resgate de animais silvestres, porém, face a 

ausência de quórum, esta apresentação ocorrerá na próxima reunião do CONDEMA.  

d. Continuidade em Projetos SM: a Sra. Luiza mostrou preocupação com a continuidade 

de alguns projetos implantados na gestão anterior que afirmou serem importantes, 

como o Projeto de Arborização Urbana, o Quintais da Mata Atlântica, dentre outros 

projetos sociais desenvolvidos em parceria e para a comunidade. O Sr. Secretário 

tranqüilizou os presentes afirmando que os projetos serão mantidos/retomados. 

Lembrou que está tomando conhecimento dos projetos em razão de certa dificuldade 

no início porque não houve uma equipe de transição para acompanhar a Secretaria de 

Meio Ambiente. Finalizou afirmando que estes projetos, além de muito importantes para 

a comunidade, fazem parte de objetivos estipulados no Programa Município Verde Azul.  

e. Assessoria de Comunicação: a Sra. Rafaela, da Assessoria de Comunicação da PMB, 

comunicou que há um projeto da Assessoria chamado “Da Nossa Terra”, publicado 

em todo Boletim Oficial, que visa valorizar a história de pessoas da comunidade e 

ajudar a manter viva a memória da cidade. Falou que sugestões podem ser 

encaminhadas ao endereço eletrônico imprensa@bertioga.sp.gov.br;  

O Sr. Eduardo questionou quanto ao bloqueio de munícipes no Facebook oficial da 

Prefeitura em razão de críticas ou discordâncias. Afirmou que ele e alguns colegas 

foram bloqueados por esta razão. A Sra. Rafaela explicou que não tinha conhecimento 

disto e que a nova equipe da Assessoria está disponível para reverter este tipo de 

situação e para quaisquer questionamentos ou orientação que os munícipes desejarem. 

Afirmou que o canal da PMB no Facebook é uma ferramenta importante de 
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comunicação com a Sociedade e que toda crítica/sugestão será considerada e 

respondida. 

f. Atendimento na DOA: o Diretor de Operações Ambientais, Sr. Castro, falou que vem 

realizando um trabalho sistemático de fiscalização ambiental em parceria com o 

Coordenador de Fiscalização Ambiental, Sr. Felipe Ebling, mudando a forma de realizar 

as ações, estudando a melhora dos métodos de trabalho de modo a fazer cumprir de 

maneira eficaz a Legislação Ambiental. Informou que hoje conta com uma equipe 

reduzida que trabalha diuturnamente para combater as invasões, foco principal da 

Diretoria. Informou que num período inferior a dois meses foram realizadas mais de 

quarenta operações. Afirmou que é necessário cuidado para estudar as providências a 

serem tomadas especialmente com as pessoas que são removidas nestas ações. 

Lembrou que a DOA possui diversas outras demandas, mais frequentes ou não, e 

todas recebem atenção. Explicou que algumas medidas estão sendo providenciadas 

para que a DOA possa atender a comunidade de forma mais adequada, como por 

exemplo, a identificação (uniforme) de todos os seus funcionários, melhora no 

atendimento ao público, na comunicação, no estreitamento da relação com a Guarda 

Municipal pelo telefone 153. 

g. Licenciamento Ambiental: o Sr. Mauro Rodrigues, morador em Boracéia, questionou a 

demora para realizar o licenciamento ambiental de forma correta, dentro da Lei, em 

contraponto à questão das invasões. O Sr. Secretário lembrou, mais uma vez, que está 

conhecendo a situação e revendo procedimentos para padronizá-los, normatizá-los e 

adequá-los para atender de forma mais rápida e eficaz a Legislação. Falou que 

pretende criar uma cartilha com a padronização do Licenciamento Ambiental que 

servirá para orientar e esclarecer dúvidas dos requerentes. O Diretor Castro ressaltou 

que, conforme preceitua a Lei, o Licenciamento hoje em dia é realizado pela CETESB, 

órgão estadual. A Sra. Áurea Silveira questionou situações em princípio consideradas 

mais simples como a do Loteamento Morada da Praia também sofrerem com a demora 

no trâmite dos processos, resultando em muitas obras clandestinas. O Sr. Secretário 

afirmou que dará especial atenção a estas solicitações, lembrando que é preciso 

analisar caso a caso quando se trata de questões ambientais. Colocou-se a disposição 

da comunidade pelo telefone 13 99764-4847 para quaisquer dúvidas ou sugestões.  

 A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de março de 2017. 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, 14 de março de 2017. 

 FÁBIO FERNANDES 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Fernando Almeida Poyatos 

PMB – titular 

 Ubirajara Gonçalves de Lima 
OSCIP Boracéia Viva – titular 

   
José Aldo Ricciardi Favaretto 

ONG Crescer – titular 

 Teresa Cristina Pinho Favaretto 
Instituto Irmão Sol – suplente 

 


