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DADOS GERAIS 

Data: 13/06/2018 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Carlos V. Mensingem PM Praia Grande 

Marco A. de Godoi PM Bertioga 

Mauro Haddad Nieri PM Cubatão 

Marília Fanucchi Secretaria de Estado de Energia e Mineração 

Sidnei Aranha PM Guarujá 

  

Convidados:  

Camila Cikillo PLAN 

Pollyanna Helen PLAN 

Ana Lúcia Buccolo Marques AGEM 

Gustavo Prado AGEM 

David Vilela AGEM/Estagiário 

Fernanda Meneghello AGEM 

Leonardo Moretti AGEM 

Ricardo G. Hourneaux de Moura AGEM 

Paulo Batista PM Santos 

Fernando Almeida Poyates PM Bertioga 

Sandra Regina Fonseca de Godoi PM Cubatão 

Silmara Casadei PM São Vicente 

Bernadete Bacellar PM São Vicente 

Valdeir de Andrade Lima IPT 

Ângela Luppi Barbon CDHU 

Cláudia E. Teixeira IPT 

Pauta divulgada em:  
06/06/2018 

Reunião iniciada às:  
10h20 

Término da Reunião às:  
12h50 

 

OBJETIVOS 

 
Item I – Apresentação do escopo geral do trabalho da Plan Consultoria juntamente com 
os técnicos da AGEM na implantação do Sistema de Monitoramento para a Gestão dos 
Resultados do PMDEBS (SIMA) e explicitar a necessidade de envolvimento na revisão e 
validação dos indicadores de metas e executivos dessa primeira fase de implantação do 
SIMA; 
Item II – Plano de Resíduos Sólidos; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 
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REGISTROS 

Ausências:  
Prefeituras de: Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe; 
Secretarias de Estado: Saneamento e Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Esporte, Lazer e 
Juventude e Turismo.  
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática de Meio 

Ambiente e Saneamento, Dr. Mauro Haddad Nieri o qual justificou a ausência de 

alguns membros da referida CT devido a vinda do Governador neste dia, no 

mesmo horário da reunião; 

 Em seguida apresentou a nova Secretária de Meio Ambiente de São Vicente e do 

representante de Bertioga; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos:  

- A Diretora Adjunta Técnica da AGEM, Fernanda Faria Meneghello fez um breve 

histórico iniciando com o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Econômico – 

PMDE até o momento em que está o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 

– PDUI, suas audiências públicas, até o encaminhamento do projeto de lei à Casa 

Civil; 

- Ressaltou a importância do Sistema de Monitoramento para gestão de resultados 

do PMDE BS e que pretendem colocar indicadores, fortalecer as CTs de todos os 

eixos; 

- Informou que estão trabalhando com o CBH BS e também falou sobre a obtenção 

de recursos financeiros; 

- Informou também sobre o Projeto Euroclima+ referente a Mobilidade; 

- Colocou como funcionam as Câmaras Temáticas e a necessidade da colaboração 

de todos para ajustes de informações; 

- Dando prosseguimento a pauta a palavra foi passada as Consultoras Pollyana e 

Camila da Plan Consultoria as quais abordaram os seguintes aspectos:  

¨ Em vista da discussão de outros temas optou-se por enviarem os indicadores por 

email junto com as fichas os quais deverão ser preenchidos e encaminhados a Plan 

¨ Apresentação sintética do SIMA; 

¨ Agenda; 

¨ Escopo do trabalho – criação do SIMA – assessoria técnica para acompanhamento 

do PMDE BS; 

¨ Duração de 24 meses e já estão trabalhando há 10 meses; 

¨ Objetivos e finalidades; 

¨ Organograma da estrutura de monitoramento do SIMA; 
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¨ Nem todas as estratégias são utilizadas em todos os municípios e nem todas 

necessitam ser monitoradas; 

¨ Etapa das do trabalho: o que já foi feito e os próximos passos; 

¨ Não revisaram meta e objetivo do PMDE BS; 

¨ Pollyana falou sobre as abordagens – avaliação dos indicadores de metas do 

PMDE, processo de definição dos indicadores executivos para o monitoramento 

das estratégias do PMDE; 

¨ Próximos passos; 

¨ Apresentaram o questionário de indicadores e metas; 

¨ Discussão de indicadores e metas; 

¨ Os próximos passos serão a capacitação para mostrar o sistema; 

¨ Camila informou que farão adaptação na ficha para passar aos membros que não 

estiveram presentes;  

¨ Aranha trabalhar como foi feito com o IPT; 

¨ Ana Lúcia explicou a diferença dos planos; 

¨ Carlos cruzamento de dados pela Agem; 

¨ Marilia validar os indicadores se eles estao medindo a realidade do município; 

¨ Camila indicadores que as metas foram atingidas; 

¨ Leo PMDE 4 eixos; 

¨ Camila apresentou e explicou a ficha dos indicadores; 

¨ São 18 indicadores para o eixo de meio ambiente; 

¨ Camila o indicador não gera meta, ele vai gerar informações sobre a meta; 

¨ Marília é preciso ter conhecimento do que se precisa fazer. Provavelmente será 

necessária uma reunião do grupo para discutir; 

¨ Fundamental o que vem de informação do municipio e o que vem de fora; 

¨ Consolidarão o material e enviarão para a CT; 

¨ Bertioga falta de indicador de logistica reversa, linhas de corte no âmbito da 

Baixada Santista; 

¨ Leo - não perder de vista os indicadores, a inserção de novos indicadores; 

- O Coordenador da Câmara de Meio Ambiente e Saneamento, Mauro Haddad Nieiri, 
passou para o Item II da pauta e foram tratadas as questões: 

¨ Resíduos sólidos; 

¨ Eng. Claudia, do IPT, comentou algumas ideias, como a do Protocolo de 

Intenções; 

¨ Finalização dos trabalhos; 

¨ Criação de grupo de governança para dar andamento as ações; 
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¨ Importância do comprometimento na redução de resíduos; 

¨ Protocolo de intenções; 

¨ Criação de termo de referência dizendo qual é a alternativa metodológica que 

querem; 

¨ Mapeamento feito que poderá ser utilizado no termo de referência; 

¨ Realização de evento; 

¨ Cenário que partiram; 

¨ Trabalharam com a questão de indexador sobre quantidade de resíduos; 

¨ Lembrou da necessidade de tomarem decisão, o Plano é uma referência; 

¨ Caso de Barueri do início do projeto -  atenção agora passaram 10 anos; 

¨ Vale a pena começar a conversar com o mercado; 

¨ Limitação de que 100% dos resíduos vá para aterro; 

¨ Impossível aterro; 

¨ Ampliação do Sítio das Neves; 

¨ O Secretário Sidnei Aranha, registrou que o trabalho do IPT foi maravilhoso; 

¨ Dificuldades;  

¨ Convencer os prefeitos que é preciso colocar o plano regional em prática; 

¨ Mensigem, de Praia Grande, colocou que não vai ter aterro devido aos aeroportos; 

¨ Incineração ou levar para Mauá; 

¨ Compostagem e resíduo misto - o IPT não colocou como proposta porque 

entendem que não vale a pena; 

¨ A representante de Bertioga ponderou que o problema é fazer o arranjo 

institucional para fazer funcionar; 

¨ As demais secretarias não têm conhecimento do plano; 

¨ Aranha levantou a necessidade de se deixar claro que estão cientes, mas que não 

há envolvimento dos demais; 

¨ Papel do Condesb; 

¨ A decisão política não será nesse momento; 

¨ Mauro partir para as práticas da redução; 

¨ Ver as ações da semana de meio ambiente; 

¨ Aranha trazer prefeitos e secretários e explicar o que está acontecendo; 

¨ Fernanda começar com as ações de redução; 

¨ Mauro campanha metropolitana, pegar recursos do Fundo; 

¨ Fazer ações metropolitanas; 

¨ Aranha sugeriu que seja feito um evento na Praia Grande; 

¨ Marilia necessidade de ser feita ação política; 
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¨ Cartilha, educação ambiental, discutir e convencimento - reunião itinerante; 

¨ Envolver os secretários de Planeamento por microrregiões; 

¨ Secretária Bertioga ir para o lado prático,  não adianta impor 

¨ Busca de três reuniões:  litoral sul, Santos/São Vicente e Guarujá/Beertioga; 

¨ Paralelo evento em Bertioga e trabalhar em projeto efetivamente regional de 

educação para resíduos; 

¨ Claudia trabalhar com os conceitos de ODS; 

¨ Falar da inclusão social; 

- Informes: 

¨ 21.06 reunião Gaema, sobre invasões; 

¨ Encontro com o Secretario estadual -  04.07; 

- Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

 
 
 

Santos, 13 de junho de 2018 
 
 

MAURO HADDAD NIERI 
 Coordenador 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 

 


