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ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2022 (VIRTUAL) 

Data: 25/10/2022 Início: 10h00 Término: 11h40 

Link: https://us02web.zoom.us/j/81442831724?pwd=ZFJPRDRZOFZqY0pHSmI2ZnRhWFRYQT09 

O Sr. Presidente deu início à reunião. Ausentes representantes da Fundação 

Florestal, da SMA e da ABECO. 

Foi dispensada a leitura das atas referentes às 251ª e 252ª reuniões (junho e julho, 

respectivamente) pelo fato de a mesma ter sido encaminhada por e-mail aos 

conselheiros que não apresentaram nenhuma observação, sendo assim aprovada por 

unanimidade. As atas das 253ª e 254ª reuniões serão apreciadas posteriormente. 

 

PAUTA: 

1. Apresentação Projeto de Educação Ambiental – Alê Morales: o Sr. Presidente 

agradeceu a presença e passou a palavra ao Sr. Alê Morales, que compartilhou tela 

e iniciou apresentação.  

 

O Sr. Alê Morales agradeceu a oportunidade e registrou o protagonismo do 

CONDEMA no município ao longo dos anos. Prestou agradecimento especial ao Sr. 

Presidente lembrando que a primeira edição do vídeo “Que Verde é Esse?” contou 

com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente e do Viveiro de Plantas “Seo” Léo. 

Apresentou-se informando ser jornalista com experiência de trabalho em vários 

locais como Prefeitura, Câmara e Jornal Costa Norte. Hoje tem seu próprio canal no 

youtube, da BTV Bertioga, dedicado à natureza e arte do município.  
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A ideia do projeto surgiu, dentre outros motivos, em razão de ser pai. O canal foi 

criado durante a pandemia com a finalidade de nos comunicarmos e valorizarmos a 

natureza. A ideia era criar uma coleção da nossa biodiversidade e popularizar o 

conhecimento sobre o que existe em nosso município, reunindo material que fossem 

aulas. Mostrou na tela o E-Book, conclusão dos vídeos educativos, fotos e textos.  

 

O material é gratuito, disponível a todos, inclusive aos educadores e contém o texto 

diagramado e também para impressão. Tem as expressões e palavras chaves que 

aparecem nos vídeos e sugestões para que o educador possa aprofundar a 

discussão e ajustar o assunto às diversas idades e disciplinas escolares. No canal 

do Youtube disponibilizamos a playlist com todas as aulas. No primeiro módulo são 

7 aulas, que versam sobre plantas, ecótonos (jundu) ou ecossistema (manguezal). 

Mostrou trechos de vídeo-aulas, explicando que o ajuste da velocidade permite que 

a criança observe sem dificuldades, sem pressa, o assunto objeto da aula. Também 

utilizou música clássica como fundo musical, agregando mais esse conhecimento 

para o aluno. 
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O projeto gerou material bastante valioso que são as expedições, material 

educacional e de ecoturismo, também disponibilizado no site. As expedições 

trouxeram material lindíssimo e rico em imagens aéreas da nossa natureza, que se 

transformaram em 3 documentários, divididos em capítulos, sobre destinos 

turísticos. Explicou que a primeira edição do projeto foi produzida com crowdfunding 

(financiamento coletivo) ou, como é mais conhecido, vaquinha virtual, por 

voluntários, amigos e amantes da natureza, que acreditaram no projeto.   

 

No e-book tem o link para todas as aulas. Como já disse, usamos linguagem simples, 

texto de apoio, palavras-chave e música clássica. O lançamento da primeira 

temporada aconteceu em julho de 2022, com parceria da SM. 

 

Mês passado ministrou palestra para o curso técnico de turismo do colégio William 

Aureli, no bairro Rio da Praia e utilizou material de capacitação e aprimoramento do 

pessoal que opera o turismo e o ecoturismo.  

Mostrou crowfunding para a segunda temporada “Preservação da Natureza com 

Prosperidade para a Comunidade”. Descobrimos que podemos contratar biólogos, 

professores, educadores ambientais. 

Trouxe o projeto ao conselho em busca de parceria para apoio/patrocínio para 

viabilizar a produção da segunda temporada, com mais uma etapa de aulas e 

também a criação de site para que o professor possa baixar os pdfs e os arquivos 

de imagens, pois como já disse, esse também é registro histórico e memória afetiva 

do município. 
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Explicou que pretende produzir 12 novas vídeo-aulas sobre plantas ou ecótonos e, 

caso ocorra a parceria com o CONDEMA, gostaria de contar com sugestões para 

serem abordadas. Também continuar com as expedições, acrescentar clipes de 

roteiros ecoturísticos e a segunda edição do e-book. Apresentou dados estatísticos 

sobre o possível alcance do projeto tanto na educação quanto no ecoturismo. 

Mostrou cronograma de execução. Disse que disponibilizará esse material completo 

aos conselheiros.  

 

Abriu espaço para perguntas e o conselheiro Paulo Velzi falou que o material é 

primoroso, bem feito e de muita sensibilidade. Perguntou sobre qual o valor pleiteado 

e o Sr. Alê Morales respondeu que já formalizou a proposta solicitando parceria no 

valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), estimando o valor médio de R$ 

3.000,00 (três mil reais) por aula. 

O Sr. Presidente falou que já conhecia o trabalho e parabenizou o Sr. Alê Morales 

pelo projeto. Registrou que tivemos que nos reinventar durante a pandemia, 

descobrir novas formas de fazer educação ambiental, com vídeos e cartilhas, por 

exemplo. Sabemos o quanto esse material é importante para o desenvolvimento dos 

professores. Quanto ao investimento, precisamos entender de que forma 

conseguiríamos, pelo FUNSEPA, contemplar esse apoio, patrocinar esse material e 

que esse material pudesse ser utilizado principalmente pela Secretaria de Educação 

e pela Secretaria de Turismo. Todo uso de dinheiro público passa por licitação. O 

conselheiro Paulo Velzi sugeriu que a proposta fosse formalizada e se fizesse 

consulta à Secretaria de Finanças, pois o CONDEMA tem na Lei essa permissão e 

nunca conseguimos apoiar nenhum projeto. É preciso observar as aberturas na nova 
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lei de licitações. O Sr. Secretário pontuou que precisamos entender qual o trâmite 

para viabilizar esse projeto a partir da aprovação do conselho, se for este o caso. O 

conselheiro João Carlos ponderou que o conselho está tendo o primeiro contato 

oficial com o projeto nesta reunião e que os conselheiros deveriam ter mais tempo 

para analisar o material pormenorizadamente. O Sr. Presidente explicou que a 

proposta contempla a produção de um segundo material com esse patrocínio e o 

CONDEMA pode dar as diretrizes que serão trabalhadas. Hoje foi feita a 

apresentação e a proposta, quando formalizada pelo Sr. Alê Morales, será 

encaminhada para análise dos conselheiros e sua aprovação discutida em próxima 

reunião. O conselheiro João Carlos observou que, por ser material também de 

interesse turístico, poderia ser submetido também ao Conselho de Turismo, até em 

relação ao investimento de parte da verba, se for o caso. O Sr. Presidente concordou 

e entende que os que mais se beneficiarão deste material serão Secretaria de 

Educação, Secretaria de Turismo e Secretaria de Meio Ambiente na Educação 

Ambiental. O Sr. Alê Morales informou que apresentou em 20 minutos o resultado 

de dois anos de material, que teve participação de cientistas, biólogos 

especializados, professores, diretores de escolas, dentre outros. Vai passar o link e 

todo o material aos conselheiros. Disse que, evidentemente, todo material feito em 

Bertioga pode e deve ser usado pelo Turismo, mas que o objetivo principal do projeto 

é a educação ambiental. O Sr. Presidente concluiu que aguardará a formalização da 

proposta com encaminhamento do projeto ao Conselho. Solicitará avaliação pelo 

Conselho Diretor do FUNESPA e disponibilização para todos os conselheiros, pois 

a aprovação é submetida à plenária. Feito isto, daremos continuidade aos trâmites 

e análises necessárias para formalizar liberação deste recurso. 

O conselheiro Filipe Sofiati disse que estão produzindo na ST material gráfico de 

comunicação e encontram dificuldade especialmente em relação a fotografias. 

Perguntou se era possível disponibilizar esse material. Estão montando mapa 

turístico, de atividades e tem sempre dificuldade porque as fotografias ficam por 

conta do Departamento de Comunicação da PMB, e nem sempre eles material 

adequado para um folder, por exemplo. O Sr. Alê Morales respondeu que sim. 

Informalmente, o material captado para a aula de manguezal já está rodando em 

algumas peças do Turismo e da prefeitura. A ideia é captar um material de qualidade 

e disponibilizar para todos. O conselheiro Luiz Augusto falou que, observando o 

cronograma apresentado, imagina que a pretensão é concluir esse projeto entre o 

final deste ano ou início do ano vem para que esse material possa ser utilizado no 

ano letivo escolar. Perguntou ao Sr. Presidente se haverá tempo hábil para tratativas 

com a SE para implantação disto que está sendo discutido. O Sr. Alê Morales 

complementou dizendo que gostaria sim de concluir esse cronograma, mas não 

haveria problemas em se adequar ao cronograma da Prefeitura. Disse que 

inicialmente faria a captação da mesma forma que fez na primeira temporada, porém 

entendeu que o trabalho ficaria melhor se pudesse se concentrar mais na produção, 

roteiro, qualidade e menos nesta parte comercial. O Sr. Presidente respondeu ao 

conselheiro Luiz Augusto que a dificuldade hoje é viabilizar a liberação do recurso. 

Nunca o conselho conseguiu fazer isso sem que houvesse processo licitatório. 

Possivelmente não consigamos atender ao cronograma apresentado ainda em 

novembro. Precisamos entender como, administrativamente e juridicamente, esse 
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dinheiro pode ser liberado para uma entidade sem processo licitatório. Entende que 

esse é o maior entrave. O conselheiro João Carlos sugeriu que o projeto pode estar 

atrelado ao programa de educação ambiental do município, fosse pela Secretaria de 

Educação ou fosse pelo Meio Ambiente. O Sr. Presidente concordou que não é 

possível aprovar um recurso público sem que ele seja utilizado pelo poder público, 

nesse caso, pelas pastas da Educação, Turismo e Meio Ambiente. O conselheiro 

Paulo Velzi disse que o conselheiro Luiz Augusto lembrou bem quanto ao prazo para 

incluir o projeto no calendário letivo do próximo ano. Falou que, enquanto correm os 

trâmites internos, que devem demorar, podemos tentar conseguir patrocínio para o 

projeto. Sugeriu que o Sr. Alê Morales também contate a Secretaria de Educação 

para orientar-se sobre como seria possível utilizar esse material por lá. Entende que 

a vontade de desenvolver algo público é louvável, mas teme que não haja tempo 

hábil, talvez pudéssemos tentar ajudar de outra maneira, pois este projeto seria de 

grande valia tanto para a SE quanto para a SM. O Sr. Presidente concordou que se 

abrissem a possibilidade de patrocínio haveria muitos interessados, mas que essa 

seria a oportunidade de, em paralelo, tentar realizar esse procedimento, que até hoje 

não conseguimos. Os conselheiros conversaram mais um pouco sobre exemplos de 

como o projeto poderia ser incorporado às ações municipais. O Sr. Presidente 

concluiu com orientações ao Sr. Alê Morales para que prepare projeto detalhado e 

formalize o pedido na SM, endereçado ao CONDEMA e encaminharemos o material 

para os conselheiros, para a Secretaria de Fazenda e departamento jurídico da 

Prefeitura solicitando orientação para viabilização desse material, sendo ele 

aprovado pelo conselho. O Sr. Alê Morales agradeceu a atenção e oportunidade e 

disse que o projeto está pronto e encaminhará o mais breve possível. 

2. FUNESPA: o Sr. Vice-presidente apresentou ata da 74ª Reunião do Conselho Diretor 

do FUNESPA, referente ao mês de setembro, com saldo de R$ 2.182.165,68 (dois 

milhões cento e oitenta e dois mil reais cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos). Sendo na conta Nº 65-8 R$ 1.947.048,18 (um milhão novecentos e quarenta e 

sete mil e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e na conta aplicação Nº 14192-0 R$ 

235.117,50 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e vinte e oito mil e cinquenta e oito 

centavos). Prosseguiu mostrando a conciliação bancária, despesas, extratos. 

Informou que o Conselho Diretor pré-aprovou e traz agora para a plenária o Anexo 

2 – Processos Aprovação FUNESPA. Trata-se de aquisição de equipamentos para 

CEA (geladeira, fogão, processador e TV 75”). Explicou que a primeira fase da obra, 

que abrange a sala do CONDEMA e alojamento, também demolição do muro, 

construção de fachada e do Caminho das Sensações, será entregue em 

dezembro/22. A segunda fase pensará em estrutura que fará a integração do Viveiro 

com o CEA.  

A plenária concluiu com a autorização de despesas que montam valor de R$ 

23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) para e foi deliberado e APROVADO 

por unanimidade pela Plenária.  

O Sr. Presidente atualizou informação sobre a compra, aprovada anteriormente, de 

beliches e ares-condicionados. Os beliches foram entregues, mas houve problemas 

com a tramitação do processo dos ares-condicionados e ainda estamos tentando 

resolver. Aparentemente a empresa vencedora da licitação não conseguirá entregar 
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o equipamento. Estamos vendo a possibilidade de chamar o segundo colocado na 

licitação ou a necessidade de abrir novo processo licitatório. Isto está sendo 

analisado pela Secretaria de Fazenda e Diretoria de Compras e Licitações. 

A conselheira Teresa perguntou sobre qual aplicação está sendo usada para a conta 

n.º 65-8 e qual o rendimento. O Sr. Presidente respondeu que na última reunião na 

Associação dos Engenheiros o Sr. Givaldo, atual representante da DFI no 

FUNESPA, informou que as duas contas são contas-investimento. Mostrou na tela 

o extrato de investimento com as informações.  

 

Explicou que a conta 65-8 é aplicação de renda fixa a curto prazo. Os conselheiros 

expressaram dúvidas e preocupação quanto ao melhor rendimento das contas e o 

Sr. Presidente disse que, mais uma vez, pedirá ao Sr. Givaldo, que traga a 

especificação de cada conta. A conselheira Teresa reafirmou pedido, que faz como 

munícipe, para que haja previsão de gastos mensais e que o restante de todo o 

dinheiro seja aplicado num fundo que tenha rendimento melhor. Entende que as 

duas contas são aplicações, porém a conta que tem maior valor tem rendimento 

menor e a conta com menor valor tem rendimento maior. É quanto a isso o 

questionamento. Por que o maior valor não está na conta com maior rendimento. O 

conselheiro João concordou e sugeriu que fosse apresentando um comparativo 

entre as contas e seus respectivos rendimentos. 

O Sr. Presidente falou que deixará como pauta para a próxima reunião que haja 

apresentação da equipe da contabilidade sobre as contas do FUNESPA para que 

todos possam esclarecer suas dúvidas diretamente com o representante da DFI. 

3. Assuntos Gerais: nenhum conselheiro se manifestou, então o Sr. Presidente 

passou a palavra aos convidados. 

a. Sr. Raphael: será breve, pois está em trânsito acompanhando a reunião. 

Começou a falar sobre evento “Diálogos para a Cultura Oceânica”, promovido 

pela UNIFESP, Prefeitura de Santos e UNESCO em Santos na semana passada, 

mas houve problema com a interrupção do sinal e o áudio cessou. O Sr. 

Presidente disse que pedirá que o Sr. Raphael encaminhe o assunto 

posteriormente. 
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O Sr. Presidente, registrando a presença do conselheiro José Carlos, representante 

da SU, informou que contamos agora com caminhões novos para a coleta de lixo e 

que teremos a coleta diária em quase todo o município.  

O Sr. Raphael reiniciou a explanação citando que o SESC Santos e SESC Bertioga 

foram apoiadores deste evento tão importante para a temática dos oceanos.  

O sinal foi interrompido novamente e a palavra passou ao conselheiro José Carlos, 

que reafirmou que a aquisição destes caminhões possibilitará significativa melhoria 

na coleta do município, atendendo diariamente bairros onde a coleta acontecia em 

dias alternados, como por exemplo Indaiá, Chácaras Vista Linda. 

De volta com o sinal, o conselheiro Raphael compartilhou tela mostrando “Carta de 

Santos para o enfrentamento da poluição marinha”. 

 

Parabenizou o Sr. Presidente pela presença no evento e pelo compromisso lá 

firmado. Explicou que esta carta é um compromisso assumido por todos os 

Secretários de Meio Ambiente da Baixada Santista para fazer enfrentamento do 

problema da poluição oceânica. Destacou os itens da carta. Lembrou que o Estado 

de São Paulo tem um Plano de Monitoramento e Avaliação de Lixo no Mar. O áudio 

falhou novamente e o Sr. Presidente encerrou, devolvendo a palavra ao conselheiro 

José Carlos.  

O conselheiro José Carlos continuou explanando que, além da renovação da frota, 

os caminhões novos possibilitarão novos ajustes, além dos já citados, ampliando 

também a coleta no Centro, que já contava com coleta diária e melhorando toda a 

dinâmica do plano de trabalho para atendimento da população. Outra novidade, em 

atendimento a antiga reivindicação do Morada da Praia, a coleta será alterada para 

segunda, quarta e sexta. A nova rotina já deve ser implementada na próxima 

semana. 

O Sr. Presidente complementou o assunto trazido pelo Sr. Raphael, informando da 

participação da SM no evento que visou o trabalho conjunto de todos os municípios 
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da baixada para tratar da questão do lixo no mar. Assinamos o compromisso, uma 

carta de intenções, para que possamos, juntos, desenvolver ações de forma 

regionalizada. Bertioga possuiu algumas informações sobre lixo no mar; Santos e 

Guarujá também tem. A intenção é unir essas informações, de forma regional, numa 

única base de dados, com uma única metodologia, para que possamos desenvolver 

políticas públicas voltadas à gestão do lixo no mar. Ressaltou a importância de 

contar com a participação e o suporte das universidades e do meio acadêmico. No 

âmbito da Baixada Santista estaremos discutindo como e por onde implementar 

esse Plano Regional de Combate ao Lixo no Mar, em qual Câmara Temática 

discutiremos isso. O mínimo que podemos fazer é participar dessas ações que visam 

a melhoria da qualidade do nosso ambiente. O evento teve participações de ONGs, 

entidades, universidades, poder público. O saldo foi bastante positivo. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de novembro de 2022. 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 julho 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 

   
Filipe Toni Sofiati 

PMB – suplente 

 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 

   
 Paulo Roberto Maria Velzi 

AEAAB – titular 
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LISTA DE PRESENÇA 

 DA 255ª 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 ------------------- 

Maria de Carvalho Tereza ------------------- 

2. SMA 
João Thiago Wohnrath Mele ------------------- 

Marisa Roitman ------------------- 

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 ------------------- 

Filipe Toni Sofiati Presente 

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

Rogério Rosa Jorge ------------------- 

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 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2022 

 

 

 Nome por extenso  Instituição (se for o caso) 

1.  Alê Morales Projeto Praia Sustentável 

2.  Luiz Henrique Capellini SG 

3.  Lucas  PERB / PESM-NB e APAMLC 

4.  Cláudia Regina Piveta Coletivo Educador, AMOLB e ABECO 

5.  Gilson  

6.  Eliana Santos  

7.  Raphael  

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
 

 
 


