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ATA DA 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2022 

Data: 27/09/2022 Início: 10h15 Término: 11h25 

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

 

O Sr. Paulo Velzi, Vice-presidente do CONDEMA, iniciou a reunião justificando a ausência 

do presidente do conselho, e também se desculpou por não ler a ATA da última reunião, devido 

a não aprovação da mesma. 

Relatou que Sra. Cinthia ainda se encontrava de licencia médica, e a aprovação da ATA 

anterior não foi realizada devido a alguns problemas que a pessoa responsável pela mesma teve, 

então ela seria encaminhada para todos. 

 

PAUTA: 

1. Vídeo: Apresentação do Programa CLOROFILA: A Sra. Cristina Perez, iniciou a 

apresentação comentando sobre as ações do programa Clorofila que é financiado pela 

Empresa SOBLOCO, eles elaboraram um Boletim Informativo com o intuito de criar 

inspiração e reflexão para o investimento na Educação Ambiente, o deste ano está com 

o tema de aniversário de 30 anos do projeto. A Sra. Perez comentou sobre o 

desenvolvimento do livro de receitas chamado Receitas do Chefinho Saudável, onde 

ensina a utilizar todas as partes do alimento, talos, cascas, sementes, entre outros, 

criando uma conscientização em relação ao desperdício de alimentos, o segundo livro 

chamado Vamos plantar em Casa?, elaborado na pandemia com o intuito de incentivar a 

criação de hortas no quintal, e o terceiro livro relata as experiências com as escolas no 

projeto de educação ambiental no ambiente escolar. O fundador do projeto objetivou 

começar com as ações ambientais nas escolas para incentivar as futuras gerações a criar 

uma relação com o meio ambiente. O programa iniciou em 1992 com um concurso do 

meio ambiente, depois evoluindo com plantio de plantas e palestra, em 1997 começou a 

criar novas frentes para atuar com educação ambiental nas escolas, gerando projetos 

com as turmas onde os alunos poderiam dar continuidade ao longo do tempo. 

A Sra. Cristina apresentou outro vídeo sobre o programa Clorofila, mostrando as ações 

durante a pandemia -2021 com os projetos Eco Gincana, Cinema Educativo, Boletim 

CLOROFILA e a colheita nas hortas das escolas, junto com os colaboradores da mesma. 

Ouvimos relatos de membros do projeto e participantes, alunos, pais e professores. Em 

30 anos o Programa CLOROFILA conta com o apoio da Empresa SOBLOCO e da 

Prefeitura de Bertioga. 

A Sra. Cristina Perez comentou sobe a importância da continuidade do projeto clorofila, 

dizendo que não era uma tarefa fácil no ambiente escolar, sendo um mérito ter esse 

espaço para atuação que ofereça atividades ambientais nas escolas, tendo uma parceria 

solida com todas as escolas envolvidas no programa. 

A Sra. Cristina pode compartilhar alguns relatos de alunos formados falando sobre a 

influência do projeto na vida deles, os relatos refletem a influência do projeto na vida das 

pessoas que passam por ele. Ela convidou a todos a conhecerem as atividades do projeto 

clorofila, a ideia do meio ambiente ampliado integrando as relações humanas, direitos 

sociais e ambientes, de trabalho, escolar e familiar. 
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O objetivo do projeto é de que formar falar sobre o meio ambiente, dando a oportunidade 

de criar a relação com a terra no projeto das hortas, sendo o primeiro contato deles, criar 

essa relação das crianças com o meio ambiente, ter o contato, saber de onde vêm os 

alimentos, os produtos que consumimos, criar essa relação afetiva com Bertioga e ajudar 

a melhoras as políticas pública do município. 

O Vice-presidente Paulo Velzi comentou sobre o seu contato com o projeto Clorofila, 

relembrando os projetos elaborados no início do programa como o projeto coleta seletiva, 

também falou sobre a questão de que os zeladores estão deixando de separar os resíduos 

da reciclagem nos prédios e condomínios. 

Após a fala da Sra. Cristina foi aberta oportunidade para perguntas. 

Houve apenas uma pergunta sobre de que forma seria possível entrar em contato com o 

projeto. 

Um dos presentes parabenizou o programa Clorofila e a criação do material do PERB, 

também pode relatar que a sua mãe fez parte de algumas iniciativas do projeto quando 

era professora. 

2. FUNESPA: o Sr. Vice-presidente apresentou ata da 73ª Reunião do Conselho Diretor do 

FUNESPA, referente ao mês de agosto, com saldo de R$ 1.891.812,11 (um milhão e 

oitocentos e noventa e um mil oitocentos e doze reais e onze centavos). Sendo na conta 

Nº 65-8 R$ 1.658.283,53 (um milhão seiscentos e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta 

e três reais e cinquenta e três centavos quatrocentos e dois mil e quatrocentos noventa 

seis reais e setenta e quatro centavos) e na conta aplicação Nº 14192-0 R$ 233.528,58 

(duzentos e trinta e três mil quinhentos e vinte e oito mil e cinquenta e oito centavos). 

Mostrou a conciliação bancária e extratos.  

O Vice-presidente explanou sobre a “Operação Delegada”, demanda desta reunião. A 

Operação Delegada é realizada por meio de um convênio entre Prefeitura e o Governo 

do Estado de São Paulo, onde os policiais prestam serviços para a prefeitura, atuando na 

fiscalização junto com os colaboradores da mesma. O Sr. Paulo relatou que seria muito 

importante ter esse o apoio na parte de fiscalização de áreas invadidas e atuação de 

terrenos irregulares. O custo com essa operação seria de 220 mil até o final do ano para 

ter policias atuando em dois horários nas ações de prisão e abordagem nas áreas de 

invasão, podendo realizar atuações. Sendo dois policiais diários no município por dia e 60 

policiais ao todo, tendo um contrato de 5 anos. Foi comentado sobre as áreas de invasão 

em Bertioga e o quanto é difícil manter a fiscalização possuindo pouco fiscais e 

colaboradores que façam esse trabalho. A reunião concluiu com a autorização de 

despesas no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para realização da 

Operação Delegada. O montante foi deliberado e APROVADO por unanimidade pela 

Plenária. 

3. Assuntos Gerais: Sr. André, diretor de adaptação da prefeitura, relatou da atuação do 

setor na regularização fundiária, ele comentou sobre implementar um projeto sobre hortas 

comunitárias em terrenos irregulares. Com o objetivo de utilizar as áreas vazias que estão 

sendo utilizadas como deposito de lixo para a criação de hortas comunitárias, trazendo a 

população do bairro para participar do projeto. 

Após a fala do Sr. André o Sr. Paulo abriu para perguntas e comentários sobre o assunto, 

sendo relatados pontos positivos e negativos. 

Uma das perguntas foi a horta poderia ser realizada em floresta? 
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O Sr. André respondeu que não, pois o objetivo é utilizar um terreno sem vegetação para 

evitar a ocupação dos mesmos. 

O Sr. Paulo encerrou agradecendo a presença de todos e dizendo que encaminhará o 

convite para a próxima reunião. 

Foto Comemorativa com todos os participantes 

 

A próxima reunião foi agendada para o dia 31 de outubro de 2022. Nada mais havendo para 

tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Amanda da Silva Caires 

(...................), 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 setembro de 2022. 

 

 Paulo Roberto Maria Velzi 
AEAAB – titular  

Vice-presidente do CONDEMA 

 

   
Eduardo Ferreira dos Santos Souza 

FF – titular 

 José Carlos Cavalcanti de Melo 

SU – titular 

   
João Carlos dos Santos Lopes 

SM – titular 

 André Rogério de Santana 
DHA – titular 

   
Juarez Michelotti 

SESC – titular 

 Keila Seidel de Almeida H.VallongoFundação 

10 de Agosto – suplente 

   
Maria Inês Verdiani de Carvalho 

AMAB – titular 

 Teresa Cristina Pinho Favaretto 
ONG Crescer – titular 
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