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ATA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2018 

Data: 26/06/2018 

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

Início: 09h55 Término: 12h00 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, a Sra Rita 

de Cássia E. Poço, pela CMB e Filipe Toni Sofiati pela PMB. 

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. Conselheiro Fernando Poyatos: informou que hoje faria a apresentação do 

monitoramento das Estações de Tratamento de Esgoto, porém, em razão de 

mudança na gerência da SABESP essa apresentação ocorrerá na próxima reunião. 

Também será convidado representante da Vigilância Sanitária para explanar sobre o 

monitoramento das Estações de Tratamento de Água. 

b. Conselheiro Ubirajara: informa que em Boraceia está tendo desmatamento na área 

pública atrás da Escola e retirada de aterro e que já denunciou no Ministério Público. 

Indagou sobre o Camping Maria Baiana em Boracéia, qual área real deste camping 

e que vem sendo realizadas construções na referida área, possivelmente sem 

licenças. A Cons. Maria Inês solicita fiscalização nas citadas obras que os campings 

veem executando. O Diretor de Operações Ambiental Castro informará a Secretaria 

de Obras sobre essas ocupações irregulares, mas também irá verificar. O Cons. João 

Thiago falou que as denúncias podem ser encaminhadas pelo celular, baixando o 

aplicativo , o anonimato é garantido pelo Estado.  

c. Conselheiro Nelo: informou que do Módulo 7, na Riviera de São Lourenço, se 

percebe a iluminação no canto da Praia de São Lourenço, de fronte ao Jd. São 

Lourenço, solicitando que se  a aprovação deste projeto de iluminação, informou 

que áreas lindeiras aos Módulos 6 e 7 são permanentemente bosqueadas, impedindo 

a regeneração natural. Destacou a necessidade de medidas de prevenção para 

impedir invasões, bem como da necessidade de preservar as margens dos rios como 

áreas de preservação permanente. 

 

d. Conselheira Tereza: indagou sobre a legislação de educação ambiental não estar 

na pauta. O Presidente informou que a redação está sendo reavaliada e que 

possivelmente colocará para discussão na próxima reunião. O Conselheiro Emerson 

reforçou a importância da legislação e ratificou a inclusão deste assunto na próxima 

reunião. 
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e. Conselheiro Paulo: comunica que o prazo para as contribuições do plano de manejo 

do PERB pelo site da Secretaria do Estado de Meio Ambiente está vencendo, o limite 

será no próximo 04/07.  

f. Sr. Icaro: atualizou sobre ações do Movimento Salve o Rio Itapanhaú, que estiveram 

em audiência pública na ALESP defendendo os interesses da ação, estiveram 

também na Câmara dos Deputados em Brasília e com o Sec. de Meio Ambiente do 

Estado Maurício Brusadin. Solicita ao CONDEMA uma moção ao Prefeito a fim de 

que estude a possibilidade de propor medida cautelar ao Tribunal de Justiça sobre 

as decisões da Ação Civil Pública sobre as obras de aproveitamento de afluente do 

Rio Itapanhaú, com efeito a paralisação do licenciamento, com base na Lei Federal 

n. 8437 de 1992. Colocado em votação o pedido de moção para que o Prefeito avalie 

o uso da norma em comento, a indicação aprovada por unanimidade. Ao final indaga 

sobre o conhecimento do CONDEMA na pavimentação de espaço onde tem a tenda 

de evento, em frente a Casa da Cultura, negativada pelos Conselheiros. 

g. Sra. Rafaela: agradeceu ao Conselho pela aprovação do repasse anterior pois 

melhorou muito o atendimento de reabilitação, aumentando a soltura dos animais 

silvestres. O Presidente a fim de atualizar informou que foi aprovado no ano passado 

a verba de R$ 8.000,00 mensais pelo período de 1 (um) ano, totalizando R$ 

96.000,00, que foi realizado um contrato emergencial por 6 (seis) meses com a ONG 

da qual a Dra. Rafaela é veterinária com especialização em animais silvestres, 

portanto um gasto de R$ 48.000,00. A Sra. Rafaela disse que neste período percebeu 

que o valor mensal não cobria os custos do atendimento proposto, em razão do 

surgimento de despesas não computadas, a exemplo  diária de um plantão de 

veterinário, faxineira, entre outros. Que o valor adequado é de aproximadamente R$ 

15.500,00, mas poderia trabalhar satisfatoriamente com o valor de mais ou menos 

R$ 11.700,00. O Cons. Nelo reforçou a importância do trabalho que vem sendo 

desenvolvido pela Sra. Rafaela. O Cons. Paulo também ratificou os elogios e reforçou 

a importância de que o trabalho seja desenvolvido no Município. O Presidente 

destacou que foi instaurado processo na vigência do contrato emergencial e que será 

realizado um chamamento público baseado em Termo de Referência e que do valor 

aprovado anteriormente está gastando metade, permanecendo um saldo de R$ 

48.000,00. Em razão da necessidade de adequação dos serviços prestados sugeriu 

o valor de R$ 12.000,00 mensais como base para o procedimento do chamamento 

público. O valor foi APROVADO por unanimidade para um ano totalizando R$ 

144.000,00. 

2. Ações da Diretoria de Operações Ambientais - DOA: o Diretor Capitão Castro expôs 

a importância das intervenções do MP para o congelamento de uma área na Chácaras. 

Prioriza a fiscalização das invasões, mas há dificuldades administrativas. Apresentará 

um projeto para as áreas desocupadas e para as pessoas que não pagam impostos, a 

fim de promover ocupação regular. As ações do DOA são comunicadas a MP, Câmara, 

Sec. Munic. de Meio Ambiente, Procuradoria do Município. Trabalhos realizados em 

todas as áreas embargadas judicialmente. Discorreu sobre a desocupação no Vicente 

de Carvalho II devido a ação de reintegração de posse transitada julgada. Também 

explanou sobre as diversas ocorrências de poluição sonora, que vem sendo registrada 

e acompanhada pela Controladoria do Município. Mencionou sobre o déficit de recursos 

humanos, que prejudica o bom funcionamento da estrutura. A necessidade de reforço 

para a Guarda Ambiental que poderá em muito melhorar nas ações de prevenção. O 
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Cons. Nelo sugeriu a aquisição de drone que ajudaria nas ações. O Presidente sugeriu 

o envio aos Conselheiros do relatório de serviços executados pelo DOA e apresentado 

nesta reunião. 

3. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou Ata da 22ª Reunião do Conselho Diretor do 

FUNESPA. A reunião concluiu com a autorização de despesas no valor de R$ 20.000,00 

para despesas de suporte ao Curso de Férias de Julho; R$ 144.000,00 para despesas 

com a reabilitação de animais silvestres e R$ 40.000,00 para contratação de MEI para 

a realização de serviços de cuidador de animais domésticos, portanto monta valor de 

R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) e foi deliberado e APROVADO por 

unanimidade pela Plenária.  

Finalizando o Cons. Paulo solicitou apresentação de revisão de equipamentos da 

Secretaria, aquisição do drone e sistema digital para fiscalização, ações para acabar 

com o uso de papel; o Cons. Ubirajara falou da possibilidade de uma sede para o 

CONDEMA; o Sr. Wilson Roberto reclamou sobre os postes de iluminação na praia de 

São Lourenço, que o trailer está funcionando até mais tarde, problemas com som alto e 

carros na praia, o Presidente informou que realmente está havendo algumas 

reclamações, em especial de moradores dos prédios de frente a praia, mas também 

muitos elogios pelos moradores e trabalhadores que podem usufruir de atividades 

esportivas, recreativas e de lazer após o trabalho, que a iluminação é pelo período das 

18h00 até 00h00, que demais reclamações de som alto e carros na praia deverão ser 

apurados. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 31 de julho de 2018. Nada mais havendo para 

tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Sandra Regina Almeida 

(................................), 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 junho de 2018. 

 

 MARCO ANTONIO DE GODOI 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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SMA – titular 
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CMB – titular 
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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 

 
 

 


