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Objetivos do Ecoprojeto 
 

Geral: Melhorar a qualidade da   
    participação da Sociedade Civil  
    nos diversos fóruns e conselhos de     
    elaboração de políticas públicas                 



Objetivos do Ecoprojeto 
 

Específicos  
• Identificar os representantes da sociedade civil 

organizada que tem assento  nos conselhos e fóruns 
citados nos municípios de Ilhabela e São Sebastião. 

• Subsidiar a participação dos representantes nos                  
conselhos e fóruns citados,  através do reembolso das 
despesas de transporte e alimentação. 

  

 

 



  
 

 Metodologia  
  
A proponente do projeto participou de reuniões nos 
Conselhos e Fóruns, identificando os representantes da 
sociedade civil organizada com assento ou não  nesses 
conselhos,  que participam ativamente dos mesmos.  
Após a identificação, foi realizado um levantamento das 
despesas de transporte e alimentação com a finalidade de 
elaborar um cronograma de desembolso  e o pagamento 
das despesas que possuem comprovantes fiscais.  
 
 
 
  
 
 



 
Resultados esperados: 

 
 
 
  
 

• Levantamento dos representantes dos diversos 
Conselhos e Fóruns 

• Melhoria da qualidade da representação 

• Análise e planejamento do desembolso 

• Presença dos conselheiros nas reuniões dos 
Conselhos e Fóruns  

 



Resultados efetivamente alcançados: 

• Cadastramento e pagamento dos participantes 
dos seguintes Conselhos de Ilhabela: Conselho 
Municipal do Meio Ambiente , Conselho 
Consultivo do Parque Estadual de Ilhabela e  
Câmara Técnica das Comunidades Tradicionais. 

•  Cadastramento e pagamento dos participantes 
das reuniões do Comdial e Realnorte 

 

 

 

 

 



O que deu certo?  
 

 O reembolso de alguns integrantes desses 
Conselhos e Fóruns: 

• CMMA Ilhabela   

 12  integrantes cadastrados – 8 integrantes    
pagos de agosto a abril/2010 

• CCPEIB  

    11 integrantes cadastrados – 6 integrantes pagos 
de agosto a abril/2010 



O que deu certo? 

• CT – Comunidades 

 10 integrantes  cadastrados – 8 integrantes 
pagos de agosto a abril/2010 

• Comdial 

 7 integrantes cadastrados – 4 integrantes pagos 
de agosto a março/2010 

• Realistas 

 4 integrantes cadastrados  e pagos de agosto a 
março/2010 

 



O que não deu certo?  
O que faria diferente? 

• Não foi possível efetivar  o cadastramento da 
sociedade civil organizada de São Sebastião que 
participa  do Comdurb e do Conselho do Parque.  

• Infelizmente algumas reuniões foram realizadas 
em datas que eu não estava disponível. 

• Também foi difícil efetivar o pagamento da 
sociedade civil organizada de Ilhabela .  

 

 

 

 



O que não deu certo?  
O que faria diferente? 

• Embora existisse um cadastramento de 
reembolso de despesas, houve grande 
dificuldade em conseguir os comprovantes dos 
participantes para poder efetuar o reembolso. 

• A maioria dos reembolsos foi feita graças à 
minha vontade ferrenha de pagá-los. 

 



O que não deu certo?  
O que faria diferente? 

• A área urbana de Ilhabela é pequena, gerando 
um deslocamento também pequeno para as 
reuniões. A fim de evitar o pagamento  de 
valores inexpressivos, somei os gastos dos 
representantes  da sociedade civil organizada 
que frequentam diversas reuniões, para facilitar  
o reembolso dos mesmos. Ainda assim, tive 
muita dificuldade em receber os comprovantes e 
efetuar os pagamentos. 



Conclusões Finais  
• É indiscutível a boa intenção do projeto. Isso fez 

com que partíssemos do pressuposto de que 
todos se interessariam pelo reembolso de suas 
despesas, uma vez que a maioria dos 
integrantes da sociedade civil organizada  
envolvida com a causa ambiental faz isso por 
amor, na condição de voluntário. 

• Acredito também que o projeto de gestão foi 
super dimensionado 

 

• . 

 



Conclusões Finais  

• Ao chegar ao final do projeto, com tristeza 
percebemos que uma boa parte da verba que 
poderia ter sido usada para custear a presença 
da sociedade civil organizada nos Conselhos e 
Fóruns de suas cidades, terá de ser devolvida... 



Sobre a continuidade 

• Não vejo perspectiva de continuidade para este 
projeto, pois o trabalho é intenso e o retorno da 
sociedade civil organizada muito pequeno. 


