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DADOS GERAIS 

Data: 24/01/2018 Local: AGEM Horário: 9:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Mauro Haddad Nieri PM Cubatão 

Lucia Helena da Silva PM Guarujá 

Ruy Manoel A. Santos PM Itanhaém 

Viviana Alves da Fonseca PM Peruíbe 

Israel Lucas Evangelista PM Praia Grande 

Marcos Libório PM Santos 

Vitor Carlos Vitorio do Espírito Santo PM São Vicente 

Marilia Fanucchi Secretaria de Estado de Energia e Mineração 

Maria Emília Botelho Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

Convidados:  

Ana Lucia B. Marques AGEM 

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Gustavo Prado Ignácio AGEM 

Helio Vieira AGEM 

Julio Penin AGEM/Condesb 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Marco Antonio de Godoi PM Bertioga 

Anselmo Bahia Capanema PM Peruíbe 

Adalberto Nascimento dos Santos Secretaria de Estado de Turismo 

Pauta divulgada em:  
09/01/2018 

Reunião iniciada às:  
9h55 

Término da Reunião às:  
12h20 

 

OBJETIVOS 

Item I -  Validação do Prognóstico do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 
Baixada Santista – PGIRS/BS – etapa 3; 
Item II - Campanha de redução de geração de resíduos sólidos; 
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

- Ausências: 
Municípios: Mongaguá e Peruíbe 
Estado: Esportes, Lazer e Juventude, Saneamento e Recursos Hídricos e Habitação. 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Mauro 

Haddad Nieri e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- A Arq. Ana Lucia B. Marques da AGEM informou que o Prognóstico foi enviado a 

todos para leitura e que foi pedido para trazerem contribuições a serem feitas as 

quais serão encaminhadas ao IPT; 

. O Coordenador levantou que na apresentação feita pelo IPT viu algumas coisas,  
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mas que não lembrava no momento; 

. Marilia, representante da Secretaria de Estado de Energia e Mineração disse que 

esperava a presença da Coordenadora Cláudia, do IPT e levantou questão sobre o 

quadro síntese que está na pág. 39, do trabalho; 

. O Coordenador também disse que imaginava que a Coordenadora Claudia, do IPT 

estaria presente nesta reunião; 

. O Diretor Executivo da AGEM, Helio Vieira propôs que seja feita uma reuniao 

extraordinária e levantou a questão de não se perder o foco; 

. Destacou que o papel da Câmara Temática tem que ser fixo e coeso; 

. Quem é que tem a concessão são os prefeitos; 

. Expectativa que aparecesse uma solução, mas até agora não tem; 

. Apresentado o resultado do projeto; 

. Maria Emília, representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente propôs que 

aproveitem o espaço da reunião e olhem o Plano e que seja feita uma reunião 

para validar a etapa 3, com a presença da Claudia do IPT; 

. Marilia colocou que os municípios não estão atualizando os dados para o IPT; 

. Existem situações regionais; 

. Proposto que seja validado e que se veja o que tem de ressalvas; 

. Questão da localização fluxo, quadro com perguntas, mapas sem quadro síntese, 

falta quadro comparativo; 

. Mauro que o documento seja aprovado no Condesb; 

. Marilia fazer quadro comparativo dando solução a cada uma das questões 

. A Arq. Lucia, representante da Prefeitura de Guarujá, sugeriu que seja validada a 

etapa, mas levantado o que está faltando, ou seja, uma pré validação desde que 

sejam observados alguns itens; 

. O Secretário de Santos, Libório levantou a questão de se vero que dentro da CT o 

que pode ser feito; 

. O que está sendo discutido é a apresentação e não o conteúdo; 

. Várias alternativas, o que cada municipio pode fazer; 

. O que está sendo feito; 

. A discussão inicial precisa de dados; 

. O representante de Bertioga colocou que o plano deverá ter índices, a curto prazo 

o que será feito; 

. Maria Emilia colocou que o plano não fala sobre isso, mas os municípios estão 

procurando alternativas e serão apontadas as possíveis soluções; 

. Lucia informou que até 19 de maio cada município terá que dar um jeito; o  foco 

foi até agora como agirão a partir do Plano; 
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. Marilia levantou que na hora que o IPT entra na legislação dos municípios fica 

claro que em alguns municípios não há política nessa questão; 

. Ana Lucia esclareceu que isso vai apontar as diretrizes na etapa 4; 

. Marilia esse relatório dá as diretrizes, esses dados têm que ser aproveitados agora 

- foi informado que essa questão já foi corrigida; 

. Quadro 27 - fatores condicionantes para escolha da combinação tecnológica 

(Unesp & Siswa, 2015) deixar como resposta e não como questões; 

. Facilitar o entendimento, principalmente para a audiência pública; 

. Ruy, representante de Itanhaém, disse estar preocupado com o caminho 

financeiro, como irão implantar; 

. Marilia informou que tem recebido muitas propostas para investimentos; 

. Maria Emília ressaltou que as Secretarias de Estado de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Saneamento, Energia e Mineração e a Subsecretaria de Assuntos 

Metropolitanos estarão se reunindo para fazerem uma proposta concreta; 

. Vitor do municipio de São Vicente, disse não ter recebido o arquivo com as 

alterações; 

. Deliberou-se que será realizada em 01.02.18, às 9h30, reuniao extraordinária, cuja 

pauta será validação da etapa 3; 

- Retorno que as Secretarias municipais de Meio Ambiente podem dar em relação a 

redução de lixo; 

. Relação do munícipe com o resíduo; 

. Resposta para sociedade; 

. Organizar um ato político; 

. Maria Emília informou que na última reunião do Condesb foi sugerido pelo 

Presidente que seja formado um grupo formado pelos municipios de Santos, Praia 

Grande, São Vicente e Guarujá para estudo de realização de um convênio para 

que esses municipios comprem equipamento para fazer a limpeza do mar e dos 

rios. Quando o Secretário de Cultura de Santos disse que ja tem algumas Ong’s 

que fazem essa coleta; 

. O Coordenador propôs que seja ampliada a participação dos municípios no Grupo 

de Trabalho de resíduos do estuário; 

. Incluir no Grupo de Trabalho os municipios de Praia Grande, Guarujá e Bertioga; 

. Oficiar ao presidente do Condesb informando a existência do grupo; 

. O representante de São Vicente falou sobreo resultado de campanha feita pela tv, 

que é espantoso. Em reunião com atores foram convidados 411 e compareceram 

9, após o aparecimento na tv tiveram adesão de 80 condomínios e depois mais 42; 

. Parcerias com tv e jornal; 
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. Fazer campanhas e ações municipais na redução de lixo; 

. Em São Vicente o Iate Clube tem uma balsa que já colhe material no mar; 

. Lucia - necessidade de trabalho integrado, sugerir parceria com a Ct de Educação 

Ambiental, do Fehidro; 

. Marilia experiência da Alemanha; 

. Helio importância de campanha na tv e meios de comunicação; 

. Ruy colocou sobre o problema da lavagem dos cascos dos navios – jateamento; 

. Começar a trabalhar em conjunto; 

. Qual será o modelo; 

. Vale a pena conversar com o pessoal de São Vicente, ver a experiência deles; 

. Como irão fazer; 

. Fazer uma pauta conjunta com a Semana da Mata Atlântica; 

. Levantar e gerar pautas; 

. Maria Emília falará com a sra. Malu do Programa Verão no clima para ver como 

agir continuamente; 

. Ruy - finalização do projeto com os prefeitos num ato de redução do lixo; 

. Marilia - mobilização antes do carnaval; 

- Convites para eventos 22.01 PM Santos, 22.02 tem outro evento com escritora 

premiada; 

- Helio esclareceu que a proposta metropolitana de redução de resíduo, tem que ser 

informada formalmente, visando a maior transparência as ações feitas pelos 

municípios; 

- Será realizada Oficina Regional em Mongaguá no dia 31.01; 

- Mauro ressaltou que em um ano que ele está Coordenação esta reunião foi a que 

teve o quórum mais alto! A integração dos municipios é bem grande. Presença de 

8 dos 9 municípios; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 24 de janeiro de 2018 

 
 

 
MAURO HADDAD NIERI 

Coordenador 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


