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ATA DA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2018 

Data: 27/03/2018 

Local: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga - AEAAB 

Início: 09h30 Término: 12h00 

 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA e da 

CMB (Nelo José Fernandes).  

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. 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais:  

a. Nelson Jorge de Castro, Diretor de Operações Ambientais: informou que a 

Diretoria de Operações Ambientais está realizando junto com a Vigilância 

Sanitária e Defesa Civil, uma campanha de combate à febre amarela. Falou que 

ontem houve um incidente envolvendo um macaco prego que foi atropelado no 

bairro Vista Linda. O animal foi recolhido e a veterinária recolheu o material e 

encaminhou para os exames que vão constatar ou não alguma doença. Falou 

que a DOA deve ser acionada em caso de necessidade de recolhimento de 

animais e está sempre à disposição. 

b. Mylene Lyra – Coordenadora de Educação Ambiental: informou que a 

Prefeitura de Bertioga, através da Secretaria de Meio Ambiente realizará o V 

Festival da Mata Atlântica, que se dará entre os dias 31 de maio à 03 de junho 

de 2018, durante a Semana de Meio Ambiente. O objetivo é apoiar e exaltar 

iniciativas regionais que sejam parceiras da Mata Atlântica, fomentando a 

conservação, a geração de renda sustentável e comunitária, valorizando os 

elementos da Mata Atlântica como estímulos à sua conexão não depredatória. 

Esse ano o evento vai ressaltar pessoas, grupos e iniciativas que desenvolvem 

e apoiam o uso sustentável da Mata Atlântica e seus componentes, promovendo 

desenvolvimento social justo e solidário aliado a respeito ao meio ambiente. 

Além disso, o Festival vem para gerar a troca de experiências e inspirações 

entre pessoas engajadas em projetos socioambientais de Bertioga e região, 

tendo como referência o cuidado com o meio ambiente e fomentando reflexões, 

discussões e atividades com ênfase na defesa da Mata Atlântica e o patrimônio 

histórico cultural de Bertioga, na promoção do sentimento de pertencimento 

territorial. Teremos novamente o importante apoio do SESC, que entende a 

grandeza de trabalhar com a comunidade na realização deste evento, trazendo 

a gastronomia sustentável utilizando alimentos da Mata Atlântica e também uma 

oficina direcionada às crianças. O Secretário de Turismo, conselheiro Ney 

Carlos, tem ajudado na busca de parceiros e apoiadores. Falou que precisará do 
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apoio do CONDEMA, que será apresentado adiante na pauta que trata do 

FUNESPA.  

c.  Centro de Bem-Estar Animal – Mogi das Cruzes: o Sr. Presidente informou 

que equipes da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Saúde 

estiveram no município de Mogi das Cruzes visitando o Centro de Bem-Estar 

Animal para conhecer o funcionamento e as instalações do local. Tomaram 

conhecimento de que o serviço é terceirizado, através de convênio e atualmente 

tem-se estudado possibilidade de modificar para contratação nos termos da Lei 

Federal 8.666/93. Foram informados que o investimento para manter o Centro 

funcionando gira em torno de R$ 150 mil reais/mês. Em Bertioga, vinculadas ao 

carnê de IPTU contamos com as doações voluntárias que chegam a R$ 3 mil 

reais. É preciso muito mais que isso para implantar um Centro de Bem-Estar 

Animal aqui no município. A Secretaria vem buscando parceiros na causa, como 

a Dra. Flávia, do GAEMA, que aprovou em outros tempos a reforma da 

Zoonoses e aquisição de veículo. Lembrou que este trabalho está apenas no 

início.  

d. Audiência Pública de iniciativa do Movimento e Assembléia Legislativa do 

Estado sobre Captação de Água no Rio Itapanhaú: o Sr. Presidente explicou 

que no dia anterior participou, acompanhado da COEA Mylene Lyra e dos 

conselheiros Dna. Tereza, Nelo, Paulo Velzi e Fernando Poyatos, bem como de 

Vereadores do Município, Sra. Valéria, Dr. Arnaldo, Sr. Ivan, o Presidente da 

Câmara Sr. Ney Lyra, da Audiência Pública do Movimento contrário ao 

aproveitamento das águas do Rio Sertãozinho, afluente do Rio Itapanhaú, para 

abastecimento do sistema SABESP do Alto Tietê. Falou da importância do 

movimento que envolve a comunidade os poderes constituídos no município, 

visando o bem do comum.  

2. Congelamento de Núcleos de Ocupações Irregulares: o Sr. Presidente 

convidou a Dra. Juliana e o Diretor de Habitação, André Santana para explanar o 

assunto. O Sr. André Santana lembrou que a Lei n.º 1277 foi aprovada em 

novembro de 2017 e a partir daí foi dado início ao levantamento e cadastro das 

áreas nessa situação. Até o momento a DHA tem material suficiente para o 

congelamento de três áreas e, para isso, conforme determina a Lei, é necessária a 

aprovação do CONDEMA para prosseguimento. Falou que graças ao trabalho 

conjunto com a Doa e a Polícia Ambiental para conter as invasões foi possível 

realizar o cadastramento dos moradores. Explanou sobre as características das 

três áreas: Área 01 – Núcleo Sítio São João (Rua Marítima); Área 02 – Núcleo 

Chácaras (quadras T, U e Z); e Área 03 – Núcleo Chácaras (margem do Rio 

Itapanhaú). Explicou que o congelamento dessas áreas é necessário para 

prosseguimento dos estudos. Ainda é necessário cumprir algumas etapas até o 

Congelamento, que deve ser feito por meio de Decreto do Prefeito. O Sr. 

Presidente explicou que o congelamento não tem a finalidade de remover famílias, 

mas evitar novas ocupações, criar uma ordem naquela área de ocupação para 

possibilitar, por exemplo, pequenas reformas por motivo de risco ou saúde. É o 

primeiro passo para continuidade dos estudos, uma ação preliminar para a 
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discussão sobre a regularização fundiária, onde se discutirá a relocação dessas 

pessoas, se for o caso. Os conselheiros conversaram e sanaram dúvidas. O Sr. 

Presidente, então, colocou em votação o prosseguimento do congelamento dessas 

três áreas. Os conselheiros João Nóbrega, Rita de Cássia, Fernando Poyatos, Ney 

Carlos, Maria Inês, Emerson Luís, Teresa Cristina e Paulo Velzi votaram a favor do 

prosseguimento e o conselheiro Ubirajara votou contra, portanto o pleito foi 

APROVADO por maioria de votos (8 votos a favor e 1 voto contra); 

3. Plano de Manejo do Parque Estadual Restinga de Bertioga – PERB: o Sr. 

Presidente informou que foi nomeado o Conselho Gestor do Parque da Restinga 

num ato em que esteve presente o Secretário de Meio Ambiente de Estado, Sr. 

Maurício Brusadin. O Conselho terá como Presidente o Gestor do Parque Estadual 

Restinga de Bertioga, Dr. Fernando e o Secretário Municipal de Meio Ambiente 

como Vice-Presidente; fazem parte também os conselheiros Ney Carlos e Paulo 

Velzi (Secretário Executivo), tendo como suplentes os Srs. Emerson e Castro. 

Informou que encaminhou hoje pela manhã o Plano de Manejo aos Srs. 

Conselheiros para que possam tomar conhecimento mais detalhado. Que na 

semana passada foi encaminhado convite para que todos participassem das 

Oficinas sobre o tema, realizadas no Espaço Cidadão de Boraceia e do Centro. 

Hoje, temos como convidado o Sr. Filipe para apresentar o diagnóstico do Plano de 

Manejo feito pela Fundação Florestal. Explicou que o Sr. Filipe atuava como Gestor 

do Parque da Restinga e hoje está em transição, auxiliando voluntariamente a 

Secretaria de Turismo enquanto verifica-se a possibilidade de sua cessão do 

município de Formosa, na Bahia para nosso município, posto que será de grande 

ajuda neste trabalho, mantendo a parceria estreita que sempre existiu e deve 

continuar. O Sr. Filipe explicou que a gestão abrange a área do Parque e também 

a chamada Zona de Amortecimento (cerca de 3 km) em fase de estudos. Informou 

que são mais de cem pesquisadores realizando o levantamento de fauna e flora. 

Explicou que o Plano de manejo conta com um cronograma, um calendário com 

início e fim. O conselheiro Ney Carlos falou que hoje há dois pontos importantes 

que devem ser observados: conflitos com o Plano Diretor e abertura do Parque o 

máximo possível para exploração turística. O Sr. Filipe continuou apresentando o 

Plano de Manejo, falando sobre o zoneamento, ocupações na área do parque, 

possibilidade de regularização ou retirada dessas ocupações, plano para regulação 

com ações de gerenciamento do que existe. E sobre a implantação de programas 

de infraestrutura, turismo e outros projetos individuais inseridos no plano de 

manejo. O Sr. Presidente explicou que esta apresentação foi para que o Conselho 

tenha ciência do que vem sendo discutido, do que aconteceu nas Oficinas 

realizadas pela Fundação Florestal e que é preciso retomar a discussão, que há 

preocupação com a área urbana do município, garantir que o Plano Diretor seja 

respeitado, bem como o Zoneamento Ecológico Econômico, evitando uma 

interferência maior do Estado, restringindo ainda mais o desenvolvimento do 

município. Informou que o Sr. Prefeito se reunirá com o Secretário de Meio 

Ambiente de Estado no mês de abril, lembrando que Márcio França assumirá o 

Governo do Estado e, sendo ele conhecedor da Baixada Santista, poderá entender 

melhor as demandas da região. O objetivo desta apresentação foi trazer o 
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diagnóstico do plano de manejo para discussão, participação e sugestões dos Srs. 

Conselheiros.  

4. Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos: o Sr. Presidente falou que traz para 

ciência dos conselheiros os acontecimentos no âmbito da AGEM, que vem 

abordando no Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos da Baixada Santista, 

questões de como trabalhar a logística reversa e a redução de resíduos, fortalecer 

programas de educação ambiental e de coleta seletiva, bem como soluções para a 

disposição final de resíduos. A situação dos aterros sanitários é preocupante. 

Houve um aumento na vida útil do aterro que estava prevista para outubro de 2018 

e graças ao trabalho de redução de resíduos foi postergada para maio de 2019. 

Falou que o IPT vem realizando um trabalho brilhante junto com a Prefeitura 

abordando todas as questões que envolvem resíduos, subsidiando a tomada de 

decisões dos gestores públicos. Lembrou que no âmbito municipal, recentemente 

foram aprovados os Planos de Gestão Integrada Resíduos Sólidos e de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, que a Secretaria de Meio Ambiente conta hoje com 

uma equipe extremamente reduzida, mas que está sempre em busca de 

transformar os projetos em realidade. A pedido do senhor presidente, o conselheiro 

Fernando explicou sobre o Plano Regional de Resíduos Sólidos da Baixada 

Santista, que engloba 09 municípios. Falou sobre as características da região e 

informou que Bertioga é responsável por gerar 4% do total desses resíduos. O 

objetivo do Plano Regional é traçar uma estratégia para que os municípios se 

unam e passem a realizar as diretrizes adotadas na Lei Federal 12.305/2010, 

levando-se em consideração a hierarquização definidas na lei, sobretudo a não 

geração, redução, reciclagem e o tratamento final de seus resíduos de forma 

consorciada. Explicou sobre as premissas adotadas, as etapas da elaboração do 

Plano e sobre as estratégias criadas. Falou sobre alternativas tecnológicas que 

podem ser implementadas e sobre a preocupação com a iminência do fechamento 

do aterro e quais as possibilidades existentes. Informou que encaminhará aos 

conselheiros o link para acesso ao Plano Metropolitano que, apesar de extenso, é 

de fácil leitura e compreensão. Ressaltou a importância de todos tomarem 

conhecimento.  

5. Projetos FEHIDRO: o conselheiro Fernando apresentou as propostas: 

a. Execução das obras do projeto de macro e micro drenagem, definidas 

como MG3 no Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de 

Bertioga, na divisa dos bairros do Maitinga e Sesc; 

b. Contratar projeto executivo da área macro e micro drenagem do bairro 

Chácaras Vista Linda; 

c. Conteinerização do resíduo sólido domiciliar em úmido e reciclável em 

área que abrangerá na região central. 

6. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da 19ª Reunião do Conselho 

Diretor do FUNESPA. A reunião concluiu com a autorização de despesas no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para realização do Festival da Mata Atlântica  e 

Semana do Meio Ambiente. Os conselheiros João Nóbrega, Rita de Cássia, 
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Fernando Poyatos, Ney Carlos, Maria Inês, Emerson Luís, Teresa Cristina e Paulo 

Velzi votaram pelo deferimento e o conselheiro Ubirajara votou contra, portanto o 

pleito foi APROVADO por maioria de votos (8 votos a favor e 1 voto contra). O Sr. 

Presidente informou que encaminhará aos conselheiros a prestação de contas 

referente ao ano de 2017 para a próxima reunião. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 24 de abril de 2018. 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 março de 2018. 

 

 

 

 MARCO ANTONIO DE GODOI 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
 

João Nóbrega Junior 
SMA – suplente 
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CMB – titular 
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 Ney Carlos da Rocha 
PMB – titular 

   
Carlos Figueiredo Mello 
Fundação 10 de Agosto – titular 

 Maria Inês Verdiani de Carvalho 
AMAB – titular 

   
Emerson Luis Costa 

SESC – suplente 

 Teresa Cristina Pinho Favaretto 
Pró-Urbe – titular 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima 

OSCIP Boracéia Viva – titular  

 Paulo Roberto Maria Velzi 
AEAAB – titular  

 


