
ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2011

Data: 22/02/2011

Local: Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito (Paço Municipal)

Início: 09h30 Término: 11h00

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA. O Sr. Presidente 
procedeu a leitura da ata anterior sendo ratificada e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. 

PAUTA:

1. Nova composição do CONDEMA: presentes representantes das entidades HABILITADAS, 
com exceção de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – 2ª Sub. Santos.

Posto que houve número de inscritos maior que o número de vagas disponíveis, o Sr. Presidente 
relembrou o procedimento adotado na última nomeação, ou seja, que os candidatos à vaga, dentro 
de  seus  respectivos  grupos,  conversem  entre  si  para  tentar  obter  de  forma  democrática,  em 
consenso,  uma  sugestão  de  indicação  dos  ocupantes  das  vagas  para  ser  encaminhada  pelo 
CONDEMA ao Sr. Prefeito, que, de acordo, nomeará os novos conselheiros nos termos do Decreto 
Municipal n.º 958/04.

O  Sr.  Nelo  José  Fernandes,  representante  da  Associação  das  Mulheres  de  Bertioga  –  AMB, 
manifestou pelo registro em ata de que o ajuste entre as entidades afronta o Decreto Municipal n.º 
958/04, uma vez que este fixa ser de competência do Prefeito a indicação.

O  Sr.  Presidente  registrou  a  presença  o  Secretário  de  Habitação,  Sr.  José  Marcelo  Ferreira 
Marques.

Por conta do pronunciamento do Sr. Nelo, estabeleceu-se debate acerca do tema. O Sr. Presidente 
afirmou  que  atendendo  a  orientação  do  Sr.  Prefeito,  a  postura  de  ouvir  a  sociedade  civil  e  a 
manifestação de suas vontades representaria o sistema democrático. Portanto, a apresentação do 
consenso das entidades civis aqui devidamente representadas serviria como sugestão para tomada 
de decisão do Sr. Prefeito, materializada pelo Decreto.

O Sr. Nelo ratificou o registro em ata de sua discórdia, retirando-se do recinto.

Em  ato  contínuo,  as  entidades  se  agruparam  conforme  área  de  atuação  e  apresentaram 
consensualmente seguinte sugestão: 

Item a, inciso II, artigo 2º:
TITULARES

1. Sociedade Amigos de São Lourenço; 
2. Fundação 10 de Agosto; 

3. Centro de Tradições Nordestinas. 
SUPLENTES

4. Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço – AARSL; 

5. Associação das Mulheres de Bertioga – AMB 

Item b, inciso II, artigo 2º:
TITULARES

1. IPECAB – Instituto de Pesquisa e Ciências Ambientais de Bertioga; 

2.OSCIP Boracéia Viva.
SUPLENTES

3. Pró-Urbe Bertioga;
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4. ONG Crescer.

Item c, inciso II, artigo 2º:
TITULAR

1. Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga.
SUPLENTE

2.Ordem dos Advogados do Brasil – 2ª Sub. Santos.

O Sr.  Presidente,  a título  de esclarecimento,  explicou,  ainda,  que a figura da “entidade titular”, 
representada por um membro titular e um membro suplente, será aquela sugerida para ocupar a 
vaga no Conselho. Já a figura da “entidade suplente”, também representada por um membro titular 
e  um membro  suplente,  será  aquela  sugerida  para  ocupar  uma  “entidade  titular”  no  caso  de 
substituição.

Os membros do Poder público serão indicados por ofício pelas respectivas representações nos 
próximos dias. Os nomes indicados serão apresentados ao Ilmo. Senhor Prefeito do Município de 
Bertioga que Decretará a nova composição do CONDEMA para o biênio 2011/2013. 

A próxima reunião foi agendada para o dia 29 de março de 2011 com a posse dos conselheiros. 
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, 22 de fevereiro de 2011.

Eng.º Ftal. ROGERIO LEITE DOS SANTOS
Secretário de Meio Ambiente - Presidente do CONDEMA

Edson Nazareno Pupin
SMA – suplente

Marcelo Godinho Lourenço
AEAAB – titular

André Rogério de Santana
CMB – titular

José Carlos Gonçalves
CMB – titular

Bolivar Barbanti Júnior
PMB – titular

Nelson Antonio Portero Júnior
PMB – titular

Paulo Roberto Maria Velzi
Sociedade Hípica – titular

Carlos Figueiredo Mello
Fund. 10 de Agosto – titular

Antonio Carlos Ribeiro Mendes
AARSL – titular

Sérgio Fonseca 
BMS – suplente

Rafael Magalhães Nunes
IPECAB – titular 
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