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DADOS GERAIS 

Data: 03/07/2017 Local: AGEM Horário: 09:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Regina Elsa Araújo Casa Militar 

Salmir Gomes da Silva PM Bertioga 

Levindo dos Santos Filho  PM Cubatão 

Carlos Eduardo Smicelato PM Guarujá 

José Romeu Dutra PM Peruíbe 

Luciano Gomes Souza PM Praia Grande 

Daniel Onias  PM Santos 

Convidados:  

Hélio Vieira  AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

José Lírio Soares Gomes PM Peruíbe 

Giselle Russo Dias PM São Vicente 

Affonso Novello Tetra Tech 

Silvio Siqueira Junior S S Junior Eclosóes 

Pauta divulgada em:  
27/06/2017 

Reunião iniciada às:  
9h55 

Término da Reunião às:  
11h20 

 

OBJETIVOS 

Item I – Exposição sobre o Terminal de gás natural e da Termelétrica à gás de 

Peruíbe – Paulo Guardado, Diretor do Projeto; 

Item II – apresentação sobre o Projeto da SUATRANS Emergencial – Suatrans 

Air para a Região Metropolitana da Baixada Santista; 

Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Itanhaém, Mongaguá. 
Estado: Saúde, Casa Civil, Desenvolvimento Social, Justiça e Defesa da Cidadania, 
Segurança Pública - Polícia Militar e Segurança Pública - Policia Civil. 
 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática, Dra. 
Regina Elsa Araújo e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Informes Codec; 
- Paulo Guardado da Gastrading: Relatório entregue a Cetesb; 
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- Ideia de como visualizam esse trato de questões emergenciais; 
- Quadro PDE; 
- Necessidade de aumento de confiabilidade energética no Estado de São 

Paulo; 
- São Paulo tem déficit de geração de energia (44%) 
- Apresentação de vídeo em #D; 
- Verde Atlântico energias; 
- Reservas indígenas e unidades de conservação; 
- Linha do tempo; 
- Principais empresas contratadas; 

- Usinas termelétricas – exemplos de outras usinas no Brasil – existe 
compatibilidade de áreas turísticas com usinas de gás natural; 

- Lista de todos os impactos e programas ambientas; 
- Benefícios para a região; 
- Gerenciamento de riscos; 
- O que é gás natural (GN); 
- Características; 
- Condições de explosividade do gás natural; 
- Aplicações de GN; 
- Sinalização e equipamentos para garantir a segurança; 
- Marcos, placas, tachão, válvula de bloqueio automática; 
- Estações de odorização; 
- Equipamentos; 
- Sistema supervisório; 
- Gerenciamento de riscos; 
- O programa tem atuação preventiva e corretiva; 
- Plano de Ação de Emergência – PAE; 
- Principais práticas utilizadas (contingência com gás natural – isolamento de 

área e manobras de válvula); 
- Simulados 
- Eficiência na comunicação; 
- Fluxo de comunicação em situações de Emergência – PAE; 
- Dutra de Peruíbe, Coordenador da Defesa Civil, Guarda Municipal e Defesa 

Civil estão na mesma Secretaria; 
- Procura questões sobre poluição/ qual o retorno que será dado a 

população? 
- A distribuição do gás natural é feita pela Comgás. Deixaram uma válvula pa 

a Comgás utilizar; 
- Segmento que será muito expandido ao longo dos próximos dez anos; 
- Não há crescimento sem impacto; 
- No site deles estão os gráficos; 
- Benefícios principais socioeconômicos – empregos – cursos de capacitação; 
- Análise de mercado – contribuição regional; 
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- Programa de mobilização e capacitação de mão de obra – sistema S; 
- Cel. Onias colocou sobre a área marítima – correntes marítimas muito fortes 

aonde pretendem construir a plataforma; 
- Existem riscos de acidentes marítimos; 
- Impactos a serem considerados que afetam a região; 
- Porque o terminal ficou em Peruíbe? Por ficar longe das rotas dos navios? 
- Quem opera os navios são grandes empresas com erro de acidentes 

marítimos; 
- Projetado quebra mar (900m x 90m) para assegurar manobras seguras; 
- Cel. Onias – comunicação de riscos a população; 

- A empresa precisa fazer um trabalho de comunicação preparando as 
pessoas; 

- Proposto conhecer o que é feito em Caraguatatuba – Petrobras; 
- Paulo guardado – Cetesb já pediu para tratar disso; 
- Luciano – estação metereológica – questão de ventos; 
- Ter essa informação que é muito importante; 
- Sugestão de aprimorar o fluxo; 
- Paulo Guardado – ciclo da água; 
- Desanilização da água do mar; 
- Temperatura a ser controlada, como se comporta o aumento de 

temperatura para não ter influência no mar; 
- Luciano – incidência de raios – descarga elétrica; 
- Paulo Guardado – fizeram tudo dentro das normas; 
- Peruíbe – interessante que a população saiba dessas informações; 
- Será realizada audiência pública em Peruíbe, no dia 17/08/17; 

 A Coordenadora informou que a Suatrans não compareceu a reunião e por 
não haver mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 3 de julho de 2017. 

 
 

 

REGINA ELSA ARAÚJO 
Coordenadora 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


