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DADOS GERAIS 

Data: 16/03/2017 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Fabio Fernandes PM Bertioga 

Felipe Ebring PM Bertioga 

Maria Helena P. de Sá PM Cubatão 

Mauro Haddad Nieri PM Cubatão 

Rosana F. Bifulco Oliveira PM Itanhaém 

Sidney Aranha PM Guarujá 

Ruy Manoel A. Santos PM Itanhaém 

Carlos Mensingen PM Praia Grande 

Luiz Ezildo da Silva PM Santos 

Marcos Libório PM Santos 

Silmara de Oliveira Casadei PM São Vicente 

Vitor Carlos Vitorio do E. Santo PM São Vicente 

Antonio Camargo Jr. Sec. Est. de Energia e Mineração 

Marilia Fanucchi Sec. Est. de Energia e Mineração 

Maria Emília Botelho Sec. Est. de Meio Ambiente 

Daniel Gouveia Tanigushi Sec. Est. Saneamento e Recursos Hídricos 

Convidados  

Fernando Lobato Bozza Filho Abrecon 

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Fernando Murilo Lobão Soares AGEM 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Gustavo Prado Ignácio AGEM 

Sania C. D. Baptista AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcelo Mello Cooperativa de Catadores - Cooperban   

Ibrahim Tauil Fórum Cidadania 

Kelly Rodrigues Gonçalves Incubadora Ambiental 

Sandra Regina Fonseca d eGodoi PM Cubatão 

Luiz Augusto de Lima Silva PM Guarujá 

Ruy Manoel A. Santos PM Itanhaém 

Israel Lucas Evangelista PM Praia Grande 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Marcos Neves Fernandes PM Santos 

Paulo Batista de Oliveira PM Santos 

Viviane Amaral Ferreira PM Santos 

Pauta divulgada em:  
07/03/2017 

Reunião iniciada às:  
10h:00 

Término da Reunião às:  
11h30 

 

OBJETIVOS 

Item I – Avaliação da 1ª Oficina Regional – 1ª Etapa do Plano Regional de Gestão Integrada de 
Resíduos sólidos da Baixada Santista, realizada em 8 de março no SESC/Santos; 

Ata de Reunião ordinária da Câmara Temática Meio Ambiente e 
Saneamento 

N 002/ 2017 
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OBJETIVOS 

Item II – Plano de Trabalho e Temas que serão debatidos em 2017; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

- Ausências: 
Municípios: Mongaguá e Peruíbe. 
Estado: Planejamento e Gestão, Turismo, Esportes, Lazer e Juventude e Habitação. 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo sr. Mauro Haddad, Coordenador da Câmara Temática 

de Meio Ambiente, do Condesb e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Informes IPT - Fernanda está em reunião com a Claudia – será enviado relatório até o dia 

28/03; 

- Pontos positivos do Encontro: 

. Maria Emília - Participação do Ministério Público e das Prefeituras; 

. Questionamentos da sociedade civil; 

. Boa condução dos técnicos do IPT; 

. Chegando o relatório dará para discutir o produto; 

. Será pedido para que a Claudia faça uma apresentação dos resultados; 

. Carlos Mensigem Acompanhamento pela CT;  

. Camargo perguntou se existe plano de trabalho e foi informado que sim e que foi 

aprovado pelo Condesb, está no site da Agem; 

. Fernanda informou sobre o hiperlink só sobre resíduos onde tem um canal com o IPT; 

. Foi enviado ontem, pelo canal, questionário para todos que participaram; 

. Email grupo do IPT - rsuenergia@ipt.br; 

. Camargo perguntou como será a dinâmica do IPT e a Fernanda explicou as etapas do 

plano de trabalho; 

. CT grupo de sustentação que farão avaliação técnica; 

. A Agem não tem competência técnica para fazer a medição; 

. Assim que receberem o arquivo, o mesmo será encaminhado ao Grupo de sustentação 

para avaliação; 

. Representante de Santos elogiou a dinâmica; 

. Tempo curto para elaborar as propostas; 

. Sania explicou que os conselhos municipais já tem ampla representação e entre os pares 

é que será decidido quem fará parte do grupo; 

. Extensão de participação que todos gostaria que tivessem; 

. Universidade Federal de Santos está chamando para discutir o assunto; 

. Sidney informou de reunião que será realizada – 21/03, na Unifesp workshop de 

Engenharia Ambiental; 

. Maria Emília propôs que seja encaminhado a CT todo material para que seja repassado ao 

grupo; 
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REGISTROS 

. Informado que a Unifesp está preparando documento em vista de preocupação técnica. A 

ideia da Unifesp é que esse grupo de referência, apoio ao IPT e a Agem; 

. O representante dos Catadores de Guarujá colocou a preocupação em participação no 

Condema. Dentro do segmento pouca coisa está sendo feita. A coleta seletiva está muita 

fraca na Baixada Santista; 

. Catadores dispersos não entram no estudo do IPT, necessário que seja feita normativa 

. Sidnei disse que são os condutores do processo; 

. Fernando informou sobre a formação do grupo de sustentação, será enviado convite ainda 

hoje. Colocou sobre a questão dos resíduos da construção civil, Abrecon; 

. Será feita reunião extraordinária para o relatório que será enviado até o dia 28/03/17; 

. Centralização na CT de pontuações, documentos etc.; 

. O representante de Guarujá solicitou que a CT incorpore a questao de economia solidária,  

estratégia para que se possa abrir portas realizando projetos na área Guarujá; 

- Plano de trabalho 

- 1 Tratar de forma coordenada as ações referente a invasões; 

- 2 Educação ambiental, trabalho conjunto; 

. Francisco Gomes colocou que a Educação Ambiental pode ser trabalhada em diversas 

áreas; 

. Um dos princípios de mudança de consciência da comunidade, processo comunitário 

. Maria Emília falou da integração da Ct com o Comitê de Bacias Hidrográficas; 

- 3 Zoneamento costeiro 

- Fernanda - CT Habitação -  plataforma com a Emplasa, compatibilização do perfil da 

redação para que todos os municipios consigam trabalhar seus planos de habitação; 

- Sania - trabalho de conceituação; 

- Rosana - questao do licenciamento da regularização fundiária; 

- Sidney - discussão contatenada, reunião com o Gaema; 

- Carlos - vigilância e a inteligência das polícias ambientais, estratégias, comunicação entre 

as prefeituras com as polícias municipais e ambientais; 

- Regularização fundiária fatores; 

- Marilia - sugeriu que é essencial levantar os temas buscando os fatores envolvidos; 

- Controle e monitoramento; 

- Pré invasão – vigilância; 

- Foi invadido mas não foi consolidado; 

- Consolidado; 

- Recuperação ambiental; 

- Reunião especifica de controle e monitoramento - chamar Polícia Ambiental, João Thiago, 

Polícias; 

- Representante de Itanhaém -  invasões hoje estão regionais; 

- Pedir mais efetivo ao Estado, ação conjunta para conter as invasões; 



 
 

002.17  Página 4 de 4 

REGISTROS 

- Vitor SMA, de São Vicente - realização de operações força tarefa com bons resultados. 

Participam Gaema, Polícias Militar e Ambiental; 

- Identificar municípios limítrofes que tem esse problema; 

- Maria Emília -  o Estado não tem como aumentar o efetivo; 

- Colaboração entre os municípios; 

- Pauta para a próxima reunião cada um trará seu case em relação à habitação; 

- Francisco Gomes fez breve histórico da educação ambiental na Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e disse que hoje está sendo discutido de forma global; 

- Próxima reunião dia 18/04/2017; 

- Agenda de visitas – programação; 

- Francisco Gomes informou sobre a realização da 6ª. Semana da Mata Atlântica e da  

- 1ª. do Oceano Atlântico, que será realizada em Santos; 

- Pediu ajuda dos municípios nas atividades; 

- Rosana colocou a necessidade de saber quais serão os eventos conjuntos e dispôs que 

todos os municípios participarão em Santos; 

- Sugerido como programa conjunto fazer uma Oficina para elaboração do Plano da Mata 

Atlântica, Município Verde Azul; 

- Ibrahim -  Trilha do Boi Morto, em São Vicente, está sendo muito utilizada na área de 

esporte radical, ciclismo. Várias placas fincadas com pregos nas árvores e muitas trilhas 

sendo abertas; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 16 de março de 2017 

 
 

 
MAURO HADDAD 

Câmara Temática de Meio Ambiente  
Coordenador 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


