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ATA DA 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2017 

Data: 28/03/2017 

Local: Espaço cidadão Centro 

Início: 09h30 Término: 12h00 

 

O Sr. Presidente iniciou a reunião. Ausentes representantes do IBAMA, SMA e CMB. 

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 apresentou-se e antes de iniciar os assuntos da Pauta, agradeceu a 

presença de todos, especialmente do ilustríssimo Presidente da Câmara, Sr. Vereador Ney 

Lyra, nesta que será a última reunião do CONDEMA com a atual composição e, em seguida, 

discorreu sobre alguns assuntos importantes: 

Informou que na semana anterior esteve com representantes do município de Bertioga, 

entre eles o Exmo. Senhor Prefeito Caio Mateus; o Vice-Prefeito Marcelo Villares; o Presidente 

da Câmara, Ney Lyra; os Secretários Jacob Paschoal G. da Silva, de Assuntos Jurídicos e Ney 

Carlos da Rocha, de Turismo, Esporte e Cultura; o Diretor de Operações Ambientais, Nelson 

Jorge de Castro e o Ex Vereador Sr. Antonio Rodrigues, em reunião com o Secretário de Meio 

Ambiente de Estado, Ricardo de Aquino Salles, levando demandas importantes, buscando 

uma aproximação com o Estado para que haja uma melhor gestão ambiental no Município, a 

pretensão do Convênio de Cooperação Técnica e Fiscalização com a CETESB, cumprindo 

obrigações legais e melhor relação entre as instituições sob o aspecto do Licenciamento 

Ambiental; foi colocada também da necessidade do Plano de Manejo do Parque Estadual 

Restinga de Bertioga e da sua importância para o cumprimento das exigências legais, 

regramento de uso e o fomento das trilhas ecológicas com desdobro nas ações do ecoturismo. 

O Sr. Castro falou que, apesar do convênio Litoral Sustentável com a SMA/SP e de todos os 

esforços das autoridades envolvidas no processo fiscalizatórios, há ainda a necessidade de 

melhoramentos no sistema de monitoramento para conter as ocupações desordenadas. 

O conselheiro Paulo Braga informou que a PRODESP, empresa de Tecnologia da 

Informação do Governo de São Paulo, desenvolveu um aplicativo para celular chamado SP 

Serviços, disponibilizado gratuitamente, que serve como ferramenta para qualquer cidadão que 

queira colaborar com denúncias ambientais e solicitar providências. 

Em relação ao Programa Município Verde Azul, o conselheiro Fernando Poyatos, 

Coordenador de Planejamento Ambiental da SM, explicou que esteve no município de Ribeirão 

Pires e que neste evento o Estado mostrou forte sinalização que pretende cada vez mais 

passar as demandas como responsabilidades para os municípios. 

O Sr. Presidente concluiu afirmando que a pretensão hoje é fortalecer as relações com 

o Estado para uma melhor gestão, sopesando os aspectos da competência comum e 

concorrente entre os entes da federação.  



 

CA4b_bertioga (ata193 mar2017) - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 2 de 6 

PAUTA: 

1. Composição do CONDEMA – biênio 2017/2019:  

O Sr. Presidente informou que recebemos Ofício do IBAMA indicando o Sr. Fábio 

Zucherato, responsável pela Unidade Avançada em Santos, como titular e Marcela Bergo 

Davanso como suplente. Até o momento não recebemos as indicações da CMB e da SMA. 

Explicou que, em relação às Entidades Civis, a Comissão analisou a documentação e 

concluiu que todas as entidades cadastradas encontram-se APTAS a compor o 

CONDEMA – Biênio 2017/2019. 

Informou que esteve com o Sr. Prefeito no dia anterior e mostrou o resultado da avaliação, 

ressaltando que houve um número maior de inscritos para o número de vagas em todos os 

segmentos. O Sr. Prefeito informou que se os inscritos optarem por resolver a questão 

entre si, de forma democrática, e optarem por abrir mão de sua inscrição em favor de outra 

entidade terão o seu apoio. Em não havendo entendimento, será submetido, nos termos 

da Lei,  à decisão do Sr. Prefeito. 

As entidades cadastradas e aptas, conforme Decreto Municipal 958/04, art. 2º, II são: 

a) Associações de Moradores, Associações Beneficentes ou Clubes de Serviço (7 

inscritos para 3 vagas). 

 

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 (3 inscritos para 2 vagas). 

 

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 (2 inscritos para 1 vaga). 

 

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 

 

Todas as Entidades tinham representantes presentes e estes decidiram por deixar a decisão 

para o Sr. Prefeito, como estabelece o dispositivo legal, pois todas demonstraram interesse em 

participar do Conselho. 

 

O Sr. Presidente afirmou que este é um sinal positivo, demonstrando cada vez mais o  

envolvimento da comunidade nas questões ambientais. 

 

Todos os presentes conversaram e é consenso que o Conselho deve encaminhar moção ao 

Sr. Prefeito solicitando que, sem prejuízo da paridade, a participação no Conselho seja de 

alguma forma ampliada para a próxima composição, de modo que haja participação de mais 

segmentos representativos, como por exemplo, da OAB, SABESP e PERB, que ao longo dos 

anos sempre participativos e manifestando interesse em compor o Conselho. 

 

O presidente da Câmara, Ney Lyra, afirmou que também solicitará alteração em relação ao 

representante do Poder Legislativo, para que este passe a ser alguém inserto no quadro da 

CMB. 

Por fim, o Sr. Presidente explicou que o processo 847/2017, que trata da composição do biênio 

2017/2019, onde será anexada toda a documentação cadastrada junto com a ata da Comissão 

e as considerações nesta reunião discutidas, será encaminhado ao Sr. Prefeito para que este 

avalie e cumpra as formalidades da nomeação.  
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2. Assuntos Gerais:  

a. Aquisição de uniformes para Guarda Ambiental: o Diretor Castro explicou não só a 

necessidade de identificação dos Guardas Ambientais, mas também a importância de 

vestimentas adequadas para a realização dos trabalhos desenvolvidos por estes 

profissionais. Apesar de a aquisição ser feita por meio de pregão, apresentou três 

orçamentos para mostrar ao Conselho um valor aproximado. Descreveu os itens, que 

devem atender 14 guardas ambientais, e informou que o valor dos orçamentos varia 

entre R$ 34 mil e R$ 38 mil. O Coordenador de Controle de Ocupações, Sr. Valdizar, 

lembrou que no Regimento Interno da Guarda consta que estes não podem trabalhar 

sem os uniformes. O Conselheiro Paulo Velzi solicitou que o pedido seja estendido 

aos fiscais e outros que porventura necessitam melhor identificação e de vestimentas 

adequadas. Em razão deste requerimento foram levantados alguns questionamentos 

em relação a apresentação dos balancetes nas reuniões, que não ocorre desde 

dezembro do ano passado, o Sr. Presidente explicou que o FUNESPA tem uma 

Diretoria nomeada para o acompanhamento dos balancetes, da qual fazem parte os 

conselheiros Paulo Braga e Wilson Roberto, além do Diretor Castro, do Sr. Márcio 

(representante da Diretoria de Finanças) e de um representante da CMB que ainda 

não foi indicado. Contudo, lembrou que houve a mudança de governo e que há certa 

dificuldade neste início. Estabeleceram que as reuniões do FUNESPA devem voltar a 

acontecer sempre no mesmo dia e local, porém 30 minutos antes da reunião do 

CONDEMA, ou seja, na última terça-feira do mês, às 09h00. O Sr. Presidente explicou 

que o fundo tem hoje cerca de R$ 470 mil. Após argumentarem, os conselheiros 

APROVARAM por unanimidade verba de R$ 44 mil para compra dos uniformes. 

b. Comitê de Bacias: o conselheiro Paulo Velzi informou que a Associação dos 

Engenheiros (AEAAB) agora conta com uma vaga no Comitê de Bacias e está a 

disposição para ajudar em futuros projetos.  

c. APA Marinha: o Diretor Castro lembrou que é preciso mobilização para rever a 

situação do município, que hoje é suplente de São Vicente.  

d. Resolução SMA/SP nº 07/2017: o Sr. Abreu solicitou esclarecimentos sobre a 

aplicação da nova Resolução nos processos em curso. O Sr. Presidente explicou que 

esta resolução estabelece áreas prioritárias para restauração da vegetação nativa no 

Estado, majorando o percentual de compensação ambiental em relação à Lei de 

Proteção ao Bioma Mata Atlântica. Bertioga é classificada como de baixa prioridade, 

por conseguinte a elevação de percentuais de compensação é menor, a exemplo a 

compensação para supressão de vegetação em estágio médio passará de 100% para 

150%. Isso se aplica a todos os processos em cursos na PMB ou na CETESB, com 

exceção daqueles com Compromissos firmados. Foi explicado que esta situação não 

é a mesma do entendimento da Resolução CONDEMA nº 07/2011, que conceituou o 

aglomerado isolado de árvores nativas, cuja compensação fixada em 170%. 

e. Lotes em situação de preamar: o Sr. Abreu solicitou esclarecimento sobre esta 

questão. O Sr. Presidente explicou que hoje esta situação está circunscrita à decisão 

liminar em processo judicial movida MP Federal contra a CETESB. Os municípios 

pretendem levar esta questão para a AGEM/BS.  

f. Reclamação SABESP: o conselheiro Wilson informou que a SABESB começou a 

fazer as ligações de esgoto no Jd. São Lourenço e a empreiteira destruiu a rua e não 
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fez o reparo. O Fiscal Marcelo Nehme falou que tomará as providencias cabíveis, 

notificando mais uma vez e solicitando o cronograma de obras. 

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

faz parte de uma ONG de conservação e preservação da fauna, flora e recursos 

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

achou-se por bem que a apresentação ocorra na próxima reunião do CONDEMA em 

razão da mudança de composição do Conselho, de modo a permitir um melhor 

acompanhamento do Projeto.  

h. Fiscalização com drones: o Sr. Ícaro sugeriu a aquisição de um drone, equipamento 

de alta eficiência, para ser usado na Fiscalização Ambiental. O Sr. Presidente explicou 

que a Secretaria de Habitação recebeu visita de prestadores desta modalidade de 

serviço. O Sr. Valdizar, que participou desta visita, explicou que o drone apresentado 

é dotado de infravermelho que possibilita a visualização por debaixo das copas das 

árvores.  

i. Inclusão do PERB no Decreto 16260/16: o Sr. Ian solicitou esta questão fosse 

inclusa nas demandas a serem levadas para o SMA. O Sr. Presidente explicou que 

esta norma precisa ser melhor estudada e que, salvo engano, não aplicaria ao PERB.  

j. Contenção de invasões: o Diretor Castro explicou que a DOA tem agido em várias 

frentes, em inúmeras questões, como a pesca irregular, por exemplo. Mas que a 

contenção de invasões é um grande desafio em que a equipe tem trabalhado 

diuturnamente. Afirmou que o resultado das ações tem sido bastante positivo. Dois 

pontos preocupantes são o Bairro Chácaras e o Sítio São João. Falou que ele, junto 

com o Sr. Valdizar e o Sr. Felipe, Coordenador da Fiscalização Ambiental, estão 

desenvolvendo um plano de fiscalização, mapeando e monitorando as áreas de 

invasão. Tem mudado o método de abordagem, agindo de forma mais legalista e 

eficiente para transmitir aos invasores a proibição e trabalhar a comunicação e 

confiança com os moradores para que haja retorno cada vez mais positivo. 

k. Plano Municipal de Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos Sólidos: a  

Sra. Luiza levantou a questão e o Sr. Presidente explicou que o Plano Municipal de 

Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos Sólidos foi encaminhado à Câmara de 

Bertioga no segundo semestre de 2016. Porém, foi devolvido ao Executivo sem 

apreciação ao final da legislatura nos termos do regimento da R. Casa de Leis. O 

Projeto está atualmente com o Sr. Prefeito para conhecimento de seu teor e deve ser 

encaminhado novamente para o Legislativo na semana que vem. O Presidente da 

CMB, Sr. Ney Lyra, afirmou que o Projeto será analisado pela equipe técnica da Casa 

e será apreciado na Sessão Legislativa. O Sr. Presidente lembrou da importância do 

Plano, onde se estabelece diretrizes para a condução dos resíduos no município, 

elaborado por equipe própria de servidores municipais, com a participação do IPT e 

vistas do MP/GAEMA, garantindo a participação pública em audiências. 

l. Resíduos de Construção Civil – RCC: a Dra. Cinthia, da OAB/Bertioga, questionou 

se o RCC faz parte da PMGBRS e o Sr. Presidente explicou que é um Projeto 

separado que advém deste, também  elaborado por equipe própria de servidores 

municipais, com a participação do IPT e vistas do MP/GAEMA, bem como da 

Associação dos Caçambeiros atuantes no Município. Este Projeto também fora 

encaminhado no segundo semestre de 2016 à E. Câmara de Vereadores e devolvido 
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ao Executivo sem apreciação ao final da legislatura nos termos do regimento daquela 

Casa. O Sr. Prefeito está tomando conhecimento pra dar prosseguimento. 

m. Plano de Saneamento: a Conselheira Teresa perguntou sobre o Plano e o Sr. 

Presidente falou que está sendo retomado, até por força de Lei. A responsabilidade é 

da Secretaria de Planejamento, porém a SM tem participado ativamente pois sabe da 

importância deste Plano. O prazo para entrega do Plano é 31 de dezembro f.p. e 

certamente passará pela análise do Conselho. 

O Sr. Presidente agradeceu a todos. A próxima reunião foi agendada para o dia 25 de abril 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, 28 de março de 2017. 

 
 MARCO ANTONIO DE GODOI 

Secretário Interino de Meio Ambiente 
Presidente do CONDEMA 

 

   
Fernando Almeida Poyatos 

PMB – titular 

 Ney Carlos da Rocha 
PMB – titular 

   
Wilson Roberto da Silva 

AJSLI – titular 

 Carlos Figueiredo Mello 
Fundação 10 de Agosto – titular 

   
Paulo Braga de Oliveira 

Instituto Irmão Sol – titular 

 José Aldo Ricciardi Favaretto 
ONG Crescer – titular 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima 

OSCIP Boracéia Viva – titular  

 Paulo Roberto Maria Velzi 
AEAAB – titular  

 


