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ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2022 

Data: 30/08/2022 Início: 10h20 Término: 12h10 

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

 
O Sr. Presidente deu início à reunião, justificando o motivo da mesma estar sendo de 

forma presencial diferentemente das anteriores, devido a fato do encerramento contratual 

entre a Prefeitura Municipal de Bertioga com a plataforma “Zoom Video Communicaitons”, 

impossibilitando a sua realização de forma online. Ausentes representantes da ABECO. 

Representantes da ST, SMA, FF e AEAAB justificaram a ausência. 

Foi dispensada a leitura da ata anterior (251ª) pela ocorrência do encerramento 

contratual com a plataforma Zoom, inviabilizado o acesso aos dados da última reunião. 

Assim, os conselheiros acordaram por unanimidade em prescindir a leitura da ata. 

 

PAUTA: 

1. Apresentação das trilhas e atividades da Reserva Natural SESC Bertioga: o Sr. 

Presidente agradeceu a presença do Juarez Michelotti representante do SESC Bertioga, 

ao qual apresentou as atividades de educação e conservação ambiental realizadas na 

Reserva Natural SESC Bertioga e a “Trilha do Sentir”, a primeira trilha aberta na reserva.  

O orador conferenciou sobre o fato da Reserva Natural ter sido aberta ao público no dia 

04 de dezembro de 2021, com objetivo de desenvolver atividades atendendo ao conceito 

de desenho universal, que seria desenhar, pensar, planejar, implantar estruturas e 

materiais para uso de todas as pessoas. Tal iniciativa traz a possibilidade de atender 

diversos públicos, com e sem deficiência, por meio da acessibilidade física, 

comunicacional e atitudinal. Acessibilidade essa que foi foco principal no vídeo 

documentário exposto que apresentava a “Trilha do Sentir” (disponível 

em: https://youtu.be/FJhDXsAmfO0).   

Mostrou-se ainda diversas outras atividades planejadas pelo SESC Bertioga, como o 

curso de gestão de áreas protegidas e em setembro, o início do atendimento dos 4ºanos 

(quartos anos) das escolas municipais na “Trilha do Sentir” e o paisagismo em toda área 

do SESC baseado no conceito de Ecogênese priorizando a vegetação nativa. Esses 

projetos fazem parte do planejamento de educação e conservação ambiental da 

entidade. 

2. FUNESPA: o Sr. Presidente apresentou decisões da 71ª Reunião do Conselho Diretor 

do FUNESPA, expondo o extrato de fechamento do mês de julho, totalizando um saldo 

final de R$ 1.714.337,21 (um milhão e setecentos e catorze mil e trezentos e trinta sete 

reais e vinte um centavos). Sendo na conta N° 65-8 R$ 1.482.496,74 (um milhão 

quatrocentos e dois mil e quatrocentos noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) 

e na conta de aplicação N° 14192-0 R$ 231.840,37 (duzentos e trinta um mil oitocentos 

e quarenta reais e quarenta centavos). As conselheiras Maria Inês Verdiani de Carvalho 

e Teresa Cristina Pinho Favaretto questionaram se os fundos as quais as contas 

bancarias estão submetidas são os de melhor rendimento e aconselharam um 

planejamento financeiro do FUNESPA para os próximos seis mês avaliando os gastos 

fixos e variáveis para assim definir a melhor aplicação do capital. Em conclusão a pauta 

expos o pedido de autorização de despesas no valor de R$ 455.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta e cinco mil reais), sendo R$10.000,00 para realização do Curso “Meu Meio 
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Ambiente” uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de 

Educação onde serão realizada duas saídas ao parque das neblinas necessitando da 

locação de uma vans ou de um micro ônibus dependendo do número de participantes o 

que sairia no entorno de R$ 4.000,00 a R$6.000,00 entre outras dispensas; diversos 

matérias para a manutenção geral do viveiro de plantas municipal e à adesão de 04 

(quatro) veículos na frota da Secretaria de Meio Ambiente sendo 02 (duas) 

caminhonetes e 02 (dois) carros populares que serão distribuídos entre a SM para 

realização de vistorias e o DOA totalizando um valor de R$ 425.000,00. O total 

apresentado monta valor de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil 

reais) e foi deliberado e APROVADO por unanimidade pela Plenária.  

3. Assuntos Gerais:  

a. Sr. Presidente: Expôs uma conversa realizada no início do ano com a Secretaria da 

Fazenda e Planejamento, a qual a SM demonstrou o interesse da realocação de 10% 

(dez por cento) ao ano do ICMS ecológico ser destinada diretamente ao FUNESPA 

para a implementação do Plano Municipal da Mata Atlântica. Levando em 

consideração que o insumo do ICMS ecológico é direcionado ao tesouro municipal e 

não ao fundo. 

Declarou ainda, uma reunião que o Ministério Público convocou a Secretaria de Meio 

Ambiente de Bertioga para esclarecimentos referentes a ações de educação 

ambiental estabelecidas no município, durante o encontro foi manifesta a dificuldade 

para a implementação do Plano Municipal de Educação Ambiental, como a 

instabilidade contratual dos colaboradores comissionados nos últimos anos entre 

outras questões. O Ministério Público recomendou a implementação de uma lei 

municipal para assegurar a execução do projeto.  

O Sr. Presidente questionou com decisão futura a maneira de implementação do 

Plano Municipal da Mata Atlântica, se o planejamento será realizado pela comissão 

do FUNEMA ou haverá uma contração de consultoria para o processo, sendo que o 

orçamento inicial do projeto é de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) 

e que possivelmente terá o apoio da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Ainda destacou o contemplamento de Bertioga no programa Município Verde Azul 

com a 22º (vigésima segunda) colocação e a segunda cidade com a maior pontuação 

da baixada santista. 

No que tange o projeto do Barco Escola o Sr. Presidente diz estar estudando junto a 

Coordenadoria de Educação Ambiental a ampliação das atividades do Barco Escola 

visando atendimento das escolas particulares do Município, visto que todos devem 

ter acesso aos conhecimentos produzidos com o Projeto Barco Escola, pois da 

mesma maneira, são crianças que estudam no Município e acabam não recebendo o 

conhecimento. 

b. Conselheira Tereza Cristina Pinho Favaretto: Questionou a escassez de 

divulgação referente às atividades realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente do 

Município de Bertioga; sobre a transposição do rio sertãozinho realizada pela 

SABESB e ações referentes à meliponicultura. O Sr. Presidente retificou declarando 

que realmente existe lacuna nas áreas de divulgação das atividades que brevemente 

a de ser melhorada, com relação a transposição do rio a SABESP informou que 

rescindiu o contrato com a empresa parceira e que está a procura de uma nova para 

a finalização do projeto, e não declarou se o prazo vigente de entrega no mês de 
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setembro ainda permanece. E sobre as atividades de meliponicultura existe um 

projeto em desenvolvimento para inserção de atividades no Centro de Educação 

Ambiental e a criação de uma cooperativa de produção de mel de abelhas nativas da 

Mata Atlântica sem ferrão. A Sra. Tereza Cristina, ainda reiterou o fato de que a 

atividade oferecida pelo núcleo de educação ambiental “Barco Escola Arca do Saber”, 

deveria também ser ofertada para as escolas particulares do município de Bertioga, 

e não apenas ao ensino público municipal como atualmente é outorgada. Sugeriu 

oficiar às escolas particulares para quantificar o público alvo e apresentar este estudo 

ao Sr. Prefeito para conseguir isenção das taxas do barco escola, visto que são 

moradores da cidade. Caso não seja possível, verificar se o FUNESPA pode custear 

essas saídas. 

c. Conselheiro Juarez Michelotti: Enalteceu o possível apoio Universidade Federal de 

São Paulo - UNIFESP na realização do Programa Municipal de Educação Ambiental, 

devido ao Knowhow da instituição no auxílio de implementação de um projeto similar 

no município de Santos, com a participação do Prof. Dr. Zysman Neiman. E 

complementou a discussão sobre a meliponicultura apresentando um curso que o 

SESC está desenvolvendo no chácaras mogianas sobre o assunto. 

A próxima reunião deverá ser de forma presencial e foi agendada para o dia 30 de setembro 

de 2022, contará com uma apresentação do Projeto Clorofila em comemoração aos 30 anos 

e um levantamento de todas as atividades realizadas pela secretaria de meio ambiente para 

a publicação no Boletim Oficial do Município - BOM. Nada mais havendo para tratar, o Sr. 

Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Vinicius Lourenço da Fonseca 

(...................), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e achada conforme, foi 

assinada pelo Presidente e demais membros presentes. É parte integrante desta ata a Lista 

de Presença.  

Bertioga, 30 de agosto de 2022. 

 

 Eng.º FERNANDO ALMEIDA POYATOS 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
João Carlos dos Santos Lopes 

SM – titular 

 José Carlos Cavalcanti de Melo 

SU – titular 

   
Paulo Roberto Maria Velzi 

AEAAB – titular 

 André Rogério de Santana 
DHA – titular 

   
Juarez Michelotti 

SESC – titular  
 Luiz Augusto Pereira de Almeida  

Fundação 10 de Agosto – titular 

   
Maria Inês Verdiani de Carvalho 

AMAB – titular 

 Teresa Cristina Pinho Favaretto 
ONG Crescer – titular 



 

CA3b_bertioga (ata253 ago2022) Vinicius - Ata da Reunião Ordinária do CONDEMA – Bertioga/SP - Página 4 de 5 

LISTA DE PRESENÇA 

 DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2022 (VIRTUAL) 
 

 

 

INSTITUIÇÃO CONSELHEIRO ASSINATURA 

 SM Presidente Fernando Almeida Poyatos Presente 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 

 

1. FF 
Eduardo Ferreira dos Santos Souza Justificou 

 Maria de Carvalho Tereza Justificou 

 

2. SMA 
João Thiago Wohnrath Mele Justificou 

 Marisa Roitman Justificou 

 

3. SM 
João Carlos dos Santos Lopes Presente 

 Ezequiel Celestino de Moura ------------------- 

 

4. SU 
José Carlos Cavalcanti de Melo Presente 

 Maurício dos Santos Souza ------------------- 

 

5. ST 
Ney Carlos da Rocha Justificou 

 Filipe Toni Sofiati Justificou 

 

6. DHA 
André Rogerio de Santana Presente 

 Regiane de L. Toledo Machado ------------------- 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

 a) Entidades civis de Assoc. de Moradores, Associações Beneficentes ou Clubes de Serviço 

 

7. SESC 
Juarez Michelotti Presente 

 Emerson Luis Costa ------------------- 

 

8. 10 de Agosto 
Luiz Augusto Pereira de Almeida Presente 

 Keila Seidel de Almeida H. Vallongo ------------------- 

 

9. AMAB 
Maria Inês Verdiani de Carvalho Presente 

 Maria José Ribeiro de Matos ------------------- 

 b) Entidades civis voltadas à preservação do meio ambiente 

 

10. ONG Crescer 
Teresa Cristina Pinho Favaretto Presente 

 Udo Stellfeld ------------------- 

 

11. ABECO 
Raphael R. de Castro Rodrigues ------------------- 

 Cristiano Borges Muriana ------------------- 

 c) Entidade civil de Associação de Profissionais Liberais 

 

12. AEAAB 
Paulo Roberto Maria Velzi Presente 

 Eduardo Cesar Lima Tomé ------------------- 
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LISTA DE PRESENÇA 

 DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2022 

 

 

 Nome por extenso  Instituição (se for o caso) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

 


