
 
 

CT MA 001.19  Página 1 de 4 

DADOS GERAIS 

Data: 07/06/2019 Local: Agem Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Mauro Haddad PM Cubatão 

Sidnei Aranha  PM Guarujá 

Cleiton Jordão dos Santos PM Guarujá 

Ruy Manoel Alves dos Santos PM Itanhaém 

Israel Lucas Evangelista PM Praia Grande 

Carlos V. Mensingem PM Praia Grande 

Marcos Oliveira Libório  PM Santos 

Rodrigo Coutinho dos Santos PM São Vicente 

Maria Emília Botelho Sec.de Est. de Infraestrutura de Meio Ambiente 

Convidados: 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Márcio Aurélio de Almeida Quedinho AGEM 

Raquel Chini AGEM 

Sania C. D. Baptista AGEM 

Rafael V. Baroni CBH BS 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Gustavo Bensdorp Palmieri PM São Vicente 

Silmara Casadei PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  
28/05/19 

Reunião iniciada às:  
10h20 

Término da Reunião às:  
11h46 

 

OBJETIVOS 

Item I – Eleição de Coordenador e Relator; 
Item II – Outros Assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Bertioga, Mongaguá e Peruíbe 
Estado: Secretarias de Estado de Esporte, Turismo, Habitação 
Justificativa de ausência: PM Peruíbe 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática Mauro Haddad, o qual 
convidou a sra. Luciana Freitas, da AGEM para secretariar a reunião e foram tratados os 
seguintes aspectos:  

- Esta é a primeira reunião desta Câmara devido as mudanças de governo, a última tinha 
ocorrido em dezembro de 2018; 

- Apresentação da nova Diretora Executiva da AGEM, Raquel Chini, a qual se apresentou e 
falou da importância dos debates, de harmonia, de se levar os projetos da região para a 
frente; 

- Se colocou à disposição de todos e que fará os trabalhos em conjunto, que ela é 
extremamente técnica, que já trabalhou na área de meio ambiente, que tem 26 anos de 
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serviço público, desejou um bom trabalho a todos com uma coordenação eficaz; 
- Mauro colocou que sempre tiveram um bom entrosamento com a equipe da AGEM, 

desejando sucesso nesta nova etapa; 
- Informou sobre a aprovação pela CT Técnica de Planejamento do Fehidro para a 

contratação do projeto PGIRS BS, 2ª etapa;  
- Quanto a troca da coordenação informou que por estar sobrecarregado em Cubatão não 

faz sentido ele ficar mais um período. 
- Colocou que tiveram avanços principalmente na questão institucional, com a união dos 

municípios na questão ambiental; 
- Evoluíram como grupo, foram dragados pela questão de resíduos; 
- Reuniões com o GAEMA sobre containers e invasões, onde foram feitos dois inquéritos; 
- Os Secretários de Santos e de São Vicente se colocaram como candidatos a coordenação 

desta Câmara: 
- O Secretário Libório levantou a importância da união dos Secretários; 
- O Secretário Israel colocou que conseguiram a integração dos Secretários de Meio 

Ambiente, o que foi muito bom, bem como a criação do Fórum, levantou a importância 
das divergências que geralmente o Secretário Sidnei coloca; 

- Destacou a transparência das relações, das conversas entre os Secretários. O interesse 
sobre a continuidade dos trabalhos também foi uma questão que ele levantou; 

- Foi proposto e aceito por todos os presentes que o Secretário de Santos, Libório, ficará na 
coordenação desta CT e o Secretário de São Vicente, Israel, ficará com a relatoria; 

- O Secretário Mauro Haddad agradeceu a todos pela troca de informações e apoio dado a 
cidade de Cubatão, dizendo que aprendeu com todos, além de agradecer a equipe da 
AGEM e a Maria Emília; 

- O Secretário Sidnei Aranha falou que anteriormente se encontravam de forma rotineira no 
GAEMA, a importância da criação do Fórum e destacou a parceria da Maria Emilia Botelho, 
deu boas vindas a Raquel e desejou a nova coordenação um êxito muito grande, 
levantando que são exemplos, se colocando à disposição para o que precisarem; 

- Maria Emilia agradeceu e disse que aqui é feito o nosso trabalho, ao Secretário Mauro por 
ter aceitado a coordenação desta CT e parabenizou os dois Secretários e falou que a 
Baixada Santista é modelo na questão de resíduos sólidos; 

- Falou da articulação feita com o apoio dos Secretários e que conseguiram trazer recursos 
importantíssimos pelo Fehidro e que irá verificar porque os demais representantes do 
Estado não estão participando das reuniões; 

- Maria Emília e Israel levantaram a importância da vinda da Raquel para a AGEM, de sua 
grande experiência exitosa na administração pública; 

- O Coordenador informou sobre o Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, em Campinas, 
de 26 e 27 de junho de 2019, quando fará a abertura; 

- Vicente Mensingem, de Praia Grande também parabenizou a nova coordenação, fez um 
breve histórico desta CT e que a visão de meio ambiente mudou devido a atuação eficaz e 
eficiente das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, levantando a importância do 
fomento dessa integração; 

- Rui Smith destacou a importância desta CT em função do projeto que foi aprovado ontem 
no CBH BS sobre resíduos sólidos – destino final, onde vai caber a esta CT capitanear os 
trabalhos. É necessário estarmos antenados nessa matéria; 

- Mensingem colocou a necessidade da coordenação desta CT atentar sobre a questão que 
está sendo levantada sobre emissários submarinos pela Deputada Rosa Valle; 

- Maria Emília levantou a necessidade de se ater a parte técnica dos projetos. Devem 
continuar trabalhando com seriedade e ver qual é a melhor solução técnica; 

- Também colocaram a questão da sociedade civil, exemplificando a questão dos catadores; 
- Proposta que seja fechada uma pré pauta, um calendário; 
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- Mudanças climáticas é um dos principais assuntos a serem trabalhados; 
- Explorar esse um ano e meio de governo municipal; 
- Marcio Quedinho, da AGEM, colocou a autarquia a disposição para atender esta CT e 

informou que no dia 28/05 foi realizada Oficina do PMDE, colocando que o SIMA é um 
sistema que acompanha os indicadores dentro do plano; 

- Em cada município tem um gestor de informação e que repassarão o nome de cada um e 
colocou que será executado em todas as Câmaras Temáticas;  

- Raquel complementou que no SIMA há pessoas habilitadas para alimentar o sistema e que 
é importante que elas sejam comprometidas e que tenham acesso ao Secretário; 

- O Coordenador agradeceu a todos e ao Secretário Israel pela cooperação e disposição, 
disse que não existe agenda ou pauta oculta, que farão um bom trabalho; 

- O Coordenador colocou a necessidade de se investir e que se construa uma pauta 
prioritária desta CT; 

- Levantou a necessidade de ser feita apresentação do SIMA sendo esclarecido pela 
Diretora Executiva da AGEM que será feita uma apresentação para os prefeitos e logo 
após para as CTs; 

- Sidnei Aranha propôs que sejam auxiliados todos os municípios e a possibilidade de serem 
feitas reuniões itinerantes; 

- Também foi colocada a possibilidade de serem trazidos especialistas; 
- Levantada a falha por esta CT que ocorreu quando da termoelétrica de Peruíbe; 
- Plano de ação, montar uma estratégia no desenvolvimento do processo da continuidade 

do PGIRS BS, acompanhando de perto o trabalho do IPT; 
- As questões ambientais geralmente são muito emocionais procurar trabalhar mais 

tecnicamente; 
- Indicação de leitura -  livro sobre gerenciamento de crise, de Rui Prata; 
- Questão muito importante a ser discutido é sobre licenciamento ambiental, marcar 

reunião dos Secretários com Patrícia Iglesias; 
- Mauro informou que será realizada no dia 14/06, às 14h00, em São Paulo, reunião com o 

Secretário Penido sobre logística reversa; 
- Irão para ouvir o Secretário; 
- GAEMA BS não mudou posição sobre a questão de utilização derecursos das prefeituras 

em logística reversa; 
- Mudanças Climáticas Santos tem plano municipal e ele foi construído com viés baseado no 

anterior de desenvolvimento urbano. Reduziram para alguns eixos para que pudessem 
produzir alguma coisa efetiva, sendo drenagem um dos pontos principais como também 
erosão costeira e emissão de gases; 

- São situações que afetam a todos os municípios; 
- Maria Emília propôs que procurem a Unisanta que está com um trabalho muito bom nessa 

área; 
- Silmara de São Vicente levantou a questão da queda de muitas árvores na última 

tempestade; 
- Inventário arbóreo está sendo feito tanto em Santos como em São Vicente; 
- Em Santos foi criada a figura de criador de árvore, que com a capacitação deles 

aumentará o número de inventariantes, acelerando o processo de diagnóstico; 
- Maria Emília colocou experiência feita pela Cetesb há alguns anos atrás com escolas, onde 

os alunos passaram a cuidar da rua; 
- Itens mais focados: resíduos/logística reversa, mudanças climáticas e licenciamento; 
- Carlos Mensingem colocou que o município tem que ser responsável pela logística reversa 

no âmbito jurídico do município; 
- O Coordenador colocou a necessidade de se ter uma forma única de utilizar a experiência 

dos demais municípios, como a experiência de Praia Grande em resíduos da construção 
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civil, óleo; 
- A Cetesb precisa somar com ferramentas suficiente para os investimentos porque é 

preciso ter um CTR Regional, que deve ser colocado como sub pauta de resíduos; 
- Agenda 21 também é um tema interessante, a regional é o PDUI; 
- Optou-se que o tema Agenda 21 será discutido posteriormente; 
- Raquel informou sobre solicitação recebida pelo Fórum da Cidadania da participação da 

sociedade civil em todas as Câmaras Temáticas e no Condesb; 
- Marcio, da AGEM avisou sobre a realização de reunião conjunta das Câmaras Temáticas 

de Habitação, Meio Ambiente, Defesa Civil e Planejamento e Desenvolvimento Econômico 
para apresentação do trabalho realizado sobre assentamentos precários da CT Habitação; 

- Maria Emília participou sobre Seminário da Vertente Litorânea, em Cananéia, onde teve 
apresentação da Embrapa onde foi apresentado propostas para saneamento rural, muito 
interessante, já tem a solução pronta; 

- Proposto que sejam trazidas experiências da Embrapa e de outros; 
- Próxima reunião será no dia 12 de julho, na AGEM; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 7 de junho de 2019 

 
 
 

MARCOS OLIVEIRA LIBÓRIO 
Coordenador 

 
 
 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


