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ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA – 2016 

 

Data: 06/06/2016  

Local: Sala de Reuniões do Shopping da Riviera de São Lourenço 

Início: 09h00 Término: 12h30  

 

A Senhora Presidente iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença. 

Ausentes representantes do IBAMA, da SMA, da CMB e da AJSLI. Justificadas as 

ausências dos Conselheiros Carlos Figueiredo e Luiz Augusto.  

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. 

A Presidente explicou que devido a importância da Teleconferencia do 

Programa Município Verde Azul, que versa sobre “Conselhos Ambientais”, resolveu 

alterar a data da reunião ordinária para que todos os Conselheiros tenham a 

oportunidade de assistir o evento e discutir sobre o assunto.  

 

PAUTA:  

 

1. Teleconferência Temática do Programa Município Verde Azul, tema 

“Conselhos Ambientais”: por volta de 09h15 foi iniciada a transmissão da 

teleconferência que trata de assuntos relacionados ao papel dos Conselhos 

Municipais de Defesa do Meio Ambiente. Foram feitas explanações por integrantes 

do Tribunal de Contas do Estado, IBAMA e Conselheiros dos municípios de Novo 

Horizonte e Campinas. Foi mencionado que em caso de duvidas, as perguntas 

deveriam ser enviadas para o email duvidasverdeazul@tce.sp.gov.br. Durante os 

intervalos, foram feitas algumas colocações por parte dos Conselheiros presentes. 

O conselheiro Paulo Velzi colocou que, de acordo com o regimento, o Presidente 

do Conselho local somente vota em caso de empate. O conselheiro Paulo Braga 

sugeriu que a presidência fosse alternada: um mandato pelo membro da Prefeitura 

e no seguinte por membro da comunidade. Foi colocado que irá verificar a 

possibilidade da mudança da Lei. A conselheira Teresa sugeriu a possibilidade da 

exclusão dos membros do Legislativo, pois a ausência sem justificativa é muito 

frequente. O conselheiro Aldo sugeriu que sejam mais efetivas por parte do 

Conselho as cobranças relacionadas aos assuntos pertinentes ao Conselho junto à 

Prefeitura, citando como exemplo o caso do Plano Municipal de Saneamento 

Básico. A Sra. Presidente informou que foi levada ao Prefeito essa demanda e 

aguarda resposta. Foi encaminhado pela equipe do PMVA o email para 

confirmação da presença do Conselho na teleconferência para o endereço 

eletrônico eventospmva@ambiente.sp.gov.br e solicitaram que se colocasse no 

assunto do email o nome do município_teleconselhos. 
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2. Assuntos Gerais: devido ao adiantado da hora, quando do término da 

teleconferência, ficou determinado que os outros assuntos a serem discutidos 

ficassem para a próxima reunião. 

  

A próxima reunião foi agendada para o dia 28 de junho de 2016, na sala de reuniões 

do Shopping da Riviera. Nada mais havendo para tratar, a Senhora Presidente deu por 

encerrada a reunião, da qual eu, Adriano Gonçalves Baião (...................), lavrei a 

presente ata que depois de lida, discutida e achada conforme, foi assinada por mim, 

pela Presidente e demais membros presentes. É parte integrante desta Ata a Lista de 

Presença.  

 

Bertioga, 06 de junho de 2016. 

 

 

 Bióloga MARISA ROTIMAN 
Secretária de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 

   
Fernando Almeida Poyatos 

PMB – titular 

 Adriano Gonçalves Baião 
PMB – titular 

   
Ubirajara Gonçalves de Lima 

OSCIP Boracéia Viva – titular 

 José Aldo Ricciardi Favaretto 
ONG Crescer – titular 

   
Paulo Braga de Oliveira 

Instituto Irmão Sol – titular  

 Paulo Roberto Maria Velzi 
AEAAB – titular  

 


