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ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2019 

Data: 26/02/2019 

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

Início: 09h30 Término: 10h40 

 

O Eng.º Fernando Poyatos iniciou informando aos demais que tendo sido nomeado 

Secretário Interino de Meio Ambiente passa a integrar o Conselho, por força de Lei, como 

Presidente. Falou ainda que, conforme Decreto 3.108, de 15 de fevereiro, o Diretor de Operações 

Ambientais, Nelson Jorge de Castro, passa a substituí-lo como membro do conselho.    

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes do IBAMA, da CMB (Rita), 

da PMB (Filipe) e da AMAB. Representantes da SMA justificaram a ausência. 

Foi dispensada a leitura das atas 214ª e 215ª pelo fato de as mesmas terem sido 

encaminhadas por email aos conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo 

assim aprovadas por unanimidade. 

 

PAUTA: 

1. Assuntos Gerais:  

a. Conselheiro Ubirajara: questionou sobre o processo 4346/18, que “solicita apuração do 

uso de terras retiradas da área pública denominada "espaço livre 06" do loteamento 

Balneário Mogiano”. O Sr. Presidente informou que precisa verificar pois o processo 

encontra-se “em trânsito” para a DEX – Diretoria Executiva desde 13/06/2018 e 

comprometeu-se a dar retorno ao conselheiro o mais breve possível.  

b. Sr. Wilson Roberto: reforçou a questão do pouso irregular de helicópteros em São 

Lourenço. Falou que a ANAC não deu resposta às denúncias e aconteceu novamente. 

Disse estar apreensivo especialmente em razão do feriado de carnaval. Informou que a 

ASJSL e a AARSL já fizeram denúncia, mas gostaria de apoio do Conselho para solicitar 

urgência na tomada de providências. O conselheiro Castro informou que conversou com 

o Sr. Ademir, da ANAC e que esta questão está relacionada à Segurança Pública. O Sr. 

Presidente pediu que o Sr. Wilson e o conselheiro Paulo Velzi encaminhem cópia dos 

protocolos das queixas feitas na ANAC que não foram atendidas. Solicitou ao conselheiro 

Castro que auxilie no que for possível para que o CONDEMA também oficialize pedido 

de providências. 

c. Sra. Marisa Roitman: apresentou-se e informou que é funcionária da CETESB, 

atualmente cedida à CFA, que é um braço fiscalizador da CETESB, trabalhando em 

conjunto com a Polícia Ambiental fazendo a caracterização técnica das áreas onde eles 

realizam as diligências. Informou que está bastante satisfeita em poder fazer parte do 

Conselho mais uma vez.   

O Sr. Presidente informou que recebemos Ofício do CFA/SMA indicando o Sr. João Thiago, 

como titular e a Sra. Marisa Roitman como suplente. Até o momento não recebemos as 

indicações da CMB e da SMA. 

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

CONDEMA – Biênio 2019/2020, conforme Decreto Municipal 958/04, art. 2º, II: 
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a) Associações de Moradores, Associações Beneficentes ou Clubes de Serviço. 

 

Fundação 10 de Agosto - Fund10Ago 

Titular:  Luiz Augusto Pereira de Almeida 

Suplente:  Keila Seidel de Almeida Hartung Vallongo 

 

Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço - AARSL 

Titular: Daniel Silveira 

Suplente: Oswaldo Americano Godoy 

 

Associação do Jardim São Lourenço e Itaguaré - AJSLI 

Titular: Mario Celso Pereira de Alcântara 

Suplente: Virginia Cidade Boldrini 

 

Associação Comunitária Centro de Tradições Nordestinas - ACCTN 

Titular: Reuben Nagib Zaidan 

Suplente: Roberto Belofi Zaidan 

 

Associação dos Moradores e Amigos de Boracéia - AMAB 

Titular: Maria Inês Verdiane de Carvalho 

Suplente: Maria José Ribeiro de Mattos 

 

Pró-Urbe Bertioga - ProURBE 

Titular: Ícaro Carvalho Franco de Camargo 

Suplente: Eduardo Munhoz Adão 

 

Serviço Social do Comércio - SESC 

Titular: Marcos Roberto Laurenti 

Suplente: Emerson Luis Costa 

 

b) Entidades Voltadas à Preservação do Meio Ambiente 

 

ONG Crescer - ONGCrescer 

Titular: Teresa Cristina Pinho Favaretto 

Suplente: Udo Stellfeld 

 

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 

O Sr. Presidente entregou a documentação ao conselheiro Castro para, junto aos demais 

integrantes da Comissão, analisar e validar o cadastro de cada uma. 
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O conselheiro Ubirajara perguntou sobre a instalação dos tambores de lixo em Boraceia e o Sr. 

Presidente respondeu ter recebido a informação de que já foram colocados. Pediu ao 

conselheiro Ubirajara para verificar e informa-lo. O conselheiro questionou sobre a implantação 

do reservatório de água e o Sr. Presidente respondeu que recebemos em 15 de fevereiro 

passado, o Ofício RS-010/2019 da SABESP, informando que a implantação do Centro de 

Reservação de Boracéia está incluída no Plano Plurianual de Investimentos da SABESP com 

previsão de início para 2021. Afirmou, porém, que a PMB está investindo em tratativas visando 

antecipar essa implantação.   

Sobre o Processo 5781/18, que trata do projeto Orla da Praia de Boraceia, o Sr. Presidente 

registrou que o processo continua na Secretaria de Obras, que informou haver uma questão 

pendente em relação à titularidade da área. 

A conselheira Teresa perguntou sobre o andamento da questão referente ao Bem-estar Animal. 

O Sr. Presidente informou que o processo está na Diretoria de Licitação, que é preciso fazer o 

credenciamento das clínicas e contratação de cuidadores, bem como elaborar o edital. 

2. Andamento dos trabalhos da comissão para revisão da Resolução CONDEMA n.º 6/11: 

o conselheiro Paulo Velzi e a Diretora de Des.o Ambiental, Noelle F. de Aquino, membros 

da comissão, explicaram que houve duas reuniões para tratar o assunto. O conselheiro 

Paulo falou que é preciso usar a Lei Estadual como parâmetro. Importante também analisar 

a questão da captação de água dos telhados para reuso, lembrando do Plano Diretor, que 

prevê aumentar a densidade de uso dos terrenos. Explicaram estar analisando a 

possibilidade de uma combinação da reservação de água com manutenção de área 

permeável menor para os casos de construções pluri habitacionais. O Sr. Presidente 

solicitou que a comissão elabore minuta para encaminhamento aos conselheiros, que 

devem fazer suas considerações, se assim acharem por bem.    

3. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou ata da 31ª Reunião do Conselho Diretor do 

FUNESPA, demonstrando saldo no valor de R$ 467.018,20 (quatrocentos e sessenta e sete 

mil, dezoito reais, vinte centavos). NÃO HOUVE DELIBERAÇÕES. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 26 de março de 2019. 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 fevereiro de 2019. 

 Eng.º FERNANDO ALMEIDA POYATOS 
Secretário Interino de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Nelo José Fernandes 

CMB – titular 

 Nelson Jorge de Castro 
PMB – titular 

   
Luiz Augusto Pereira de Almeida 

Fundação 10 de Agosto – suplente 

 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 

   

 


