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DADOS GERAIS 

Data: 10/08/2017 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

José Roberto Rebello PM Bertioga 

Tenisson Azevedo Junior PM Mongaguá 

Maurício Maranhão Sanches PM Peruíbe 

Eliana C. J. Ferreira PM Praia Grande 

José Ricardo Mafra Amorim Secretaria de Estado de Energia e Mineração 

Convidados  

Fernanda Meneghello AGEM 

Gustavo Prado AGEM 

Helio Vieira AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Sania Baptista AGEM 

Luiz Otávio Galvão de Barros PM Santos 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
03/08/2017 

Reunião iniciada às:  
9h57 

Término da Reunião às:  
12h29 

 

OBJETIVOS 

Item I – Aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II – Discussão sobre o Regulamento para Cadastro e Eleição da sociedade civil; 
Item III – Discussão sobre participação da sociedade civil nesta Câmara Temática; 
Item IV – Revisão da agenda de reuniões; 
Item V – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

. Ausências: 
Município: Cubatão, Guarujá, Itanhaém e São Vicente 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Saneamento e Recursos Hídricos, Esporte, Lazer e 
Juventude, Meio Ambiente e Turismo. 
 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática, Arq. Eliana Ferreira e 
foram discutidos os seguintes aspectos:  

- Item I - Aprovação da ata - Após proposta de dispensa da leitura da ata pelo 
representante de Mongaguá, Eng. Tenisson, a ata enviada por email em 03/08/17 foi 
aprovada por todos os presentes; 

- Foi proposta a inversão da pauta o que foi acatado por todos os presentes; 
- Item III - Discussão sobre participação da sociedade civil nesta CT - Foi apresentado o 

entendimento de que a sociedade civil deveria participar em caráter especial desta CT-
PLAN, pois seguindo o entendimento anterior de participação direta nas diversas câmaras 
não haveria oportunidade de discutir a minuta de lei em colegiado tripartite. 

. Arq. Sania, da AGEM, falou sobre a diretriz de quem faz o projeto de lei, aqui é a Câmara 
Temática; 
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. Os presentes aprovaram a proposta, porém houve consenso de que será preciso 
determinação do CONDESB sobre o assunto, em forma de deliberação. 

- O entendimento prossegue sobre a necessidade de regramento específico para a questão. 
- Informado que nas audiências estão conseguindo mobilizar a sociedade civil e entidades; 
. Foram abordados os seguintes aspectos: 
. Foi observada a possibilidade de se dar o prazo de um mês e durante esse período as 

entidades se habilitarão a participar para fazer a escolha; 
. Proposto que seja previsto no regulamento que os participantes nesses conselhos não 

serão remunerados pelo Estado, e que serão feitas reuniões durante o expediente; 
. A oficina regional será realizada no dia 30.09.2017, sábado a tarde, para que haja ampla 

possibilidade de participação dos moradores de todos os municípios; 
. Sugerido que sejam três representantes por função pública de interesse comum (eixo), 

qual seja: um titular e dois suplentes 
. Fazer lista de habilitados após conferir documentos, antes do dia da eleição; 
. As entidades habilitadas deverão ser identificadas por crachá na cor da FPIC; 
. Terão direito a voto somente as entidades habilitadas. 
. A Coordenadora exemplificou apresentando como é feito na Conferência da Cidade e 

levantou a questão da autenticidade dos documentos;  
. Criação de comissão para avaliar os documentos; 
. Sania observou que no começo deverão trabalhar somente com os titulares; 
- Item IV - revisão da agenda de reuniões - Aprovada a participação da sociedade civil 

nesta CT, é preciso revisar agenda.  
.  A proposta de agenda foi aprovada por todos os presentes, da forma que segue: 
. 12.09 - manter reunião agendada para avaliação de todas as audiências; 
. 30.09 - Oficina Regional; 
. 10.10 -  manter reunião agendada para discussão do PL, com a sociedade civil; 
. 24.10 – reunião extraordinária para discussão do PL com a sociedade civil; 
. 14.11 - manter reunião agendada para aprovação do Projeto de Lei com a sociedade civil 

para levar ao Condesb; 
- Audiências 
. Guarujá - participaram 75 pessoas, questionamentos: 10 orais e 27 escritas; 
. Praia Grande - 140 pessoas, questionamentos: 2 por escrito e 4 verbais, todas com 

desdobramento; 
. Questionamento mobilidade, por site também; 
. Devolutiva do que está sendo recebido nas audiências e no site; 
. Sania sugeriu que sejam trazidas as respostas em reunião para depois apresentar; 
. Maurício, de Peruíbe levantou se questionaram sobre o PL, e o Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento Econômico – PMDE; 
. Questionamento de representante do CAU - recursos do Fundo e a liberação para projetos 

que não tem caráter metropolitano, sociedade civil participação; 
- Outro aspecto levantado foi a participação espontânea do Fundo; 
. Lembraram que o Vice-Governador Marcio França, quando era Presidente do Condesb, 

colocou o critério de que só quem contribui pode tirar recurso; 
. Grandes projetos, recursos altos não dá para o Fundo atender; 
. Sania colocou que o Estatuto da Metrópole fala de integração de recursos, a ideia é que 

se estude a possibilidade de recursos metropolitanos; 
- Item II - Discussão sobre o regulamento para cadastro e eleição da sociedade civil - 

Apresentação da minuta do Regulamento e edital de convocação para a oficina regional; 
- Programação: 
. Credenciamento 60 minutos - das 13h às 14h; 
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. Abertura - 15 minutos – regulamento; 

. Exposição técnica – 60 minutos; 

. Eleição dos representantes da sociedade civil - 30 minutos; 

. Apresentação/anúncio dos representantes eleitos - 15 minutos; 

. Encerramento; 

. Horário: período da tarde, das 13h às 18h; 

. Maurício colocou sua experiência em audiências:  após a exposição técnica, direcionar os 
participantes para os grupos de votação; 

. Outros aspectos levantados pela CT: 

. A população poderá participar da exposição técnica sem direito a voto; 

. Os grupos de votação terão participação apenas das entidades habilitadas; 

. Devem participar entidades que tenham caráter regional; 

. Após discussão a minuta passará por revisão e posteriormente enviado a todos da CT; 

. É preciso formar Comissão organizadora para ajudar no evento e deliberar sobre casos 
omissos no regulamento. Voluntários: Gustavo Prado (AGEM), Fernando Lobão (AGEM), 
Maurício Maranhão (PM Peruíbe), Eliana Ferreira (PM Praia Grande) e Sania Baptista 
(AGEM); 

. Foi disposto que quando enviar o Regulamento perguntar se mais algum membro desta 
Câmara quer fazer parte da comissão organizadora; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 10 de agosto de 2017 

 
 
 

ELIANA CRISTINA JERÔNIMO FERREIRA 
Coordenadora 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


