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DADOS GERAIS 

Data: 05/04/2017 Local: AGEM Horário: 14:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Mauro Haddad Nieri PM de Cubatão 

Maria Helena Pereira de Sá PM de Cubatão 

Lucia Helena da Silva PM de Guarujá 

Israel Lucas Evangelista PM de Praia Grande 

Carlos Mensingem PM de Praia Grande 

Luiz Ezildo da Silva PM de Santos 

Silmara de Oliveira Casadei PM de São Vicente 

Marília Fanucchi 
Secretaria de Estado de Energia e 
Mineração 

Maria Emília Botelho Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

Daniel Gouveia Tanigushi 
Secretaria de Estado de Saneamento e 
Recursos Hídricos 

Convidados:  

Helio Vieira AGEM 

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Ana Lúcia Marques  AGEM 

Sania Cristina Dias Baptista  AGEM 

Gustavo Prado Ignácio  AGEM 

Claudio Fernandes  AGEM 

Fernando Murilo Lobão Soares  AGEM 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Cláudia Teixeira  IPT 

Jozias da Cruz  IPT 

Sandra Regina Godoi PM de Cubatão 

Leandro Geniselli PM de São Vicente 

Pauta divulgada em:  
31/03/2017 

Reunião iniciada às:  
14:53 

Término da Reunião 
às:  

16:20 
 

OBJETIVOS 

 Item I: Validação do documento entregue pelo IPT referente a 1º Oficina 
Regional, realizada no dia 08/03/2017; 

 Item II: Outros Assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. 
Estado: Turismo, Esporte, Lazer e Juventude e Habitação.  

Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática de 
Meio Ambiente e Saneamento 

N 003/2017 
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REGISTROS 

 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Sr. Mauro Haddad Nieri, coordenador nesta Câmara Temática iniciou a 
reunião agradecendo a presença de todos, expos que esta reunião foi 
convocada em caráter extraordinário e passou a palavra à Sra. Cláudia 
Teixeira do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), que abordou os 
seguintes aspectos referentes ao relatório da 1º Oficina Regional: 

 Informou que foi realizado mapeamento de atores para convidar a participar 
na Oficina Regional com o objetivo de criar discussão na sociedade civil; 

 Relatório do Plano Regional de Gestão Integrada é participativo através do 
mapeamento para integração dos atores da sociedade civil; 

 220 atores foram identificados anteriormente à Oficina, contou com 108 
inscritos pelo site e com um total de 113 participantes; 

 Apresentou o resultado da pesquisa realizada através do Survey Monkey e 
demonstrada a criação do HotSite; 

 Resíduos domiciliares é o mais crítico; 

 Lista de atores participantes na Oficina é pública e será enviado certificado 
aos participantes; 

 Haverá mais 3 oficinas microrregionais e 3 audiências públicas 
microrregionais para discussão e validação dos dados da Etapa 2; 

 Sugerido fazer trabalho de estímulo com a sociedade civil para participação 
nas Oficinas; 

 Principais informações do relatório da Etapa 2 serão discutidas nas próximas 
Oficinas; 

 Sugerido que os municípios com menor participação nas Oficinas Temáticas 
sejam sede das próximas reuniões; 

 Haverá evento técnico no IPT no mês de junho com transmissão a todos os 
municípios do Estado de São Paulo; 

 Necessidade de ser feito levantamento com os principais dados da RMBS 
(Região Metropolitana da Baixada Santista); 

 Levantada questão quanto ao conhecimento da população referente a 
compostagem e desenvolvimento de energia, sendo falado que o município 
de São Paulo está fazendo compostagem com os resíduos das feiras; 

 O Coordenador nesta CT colocou em votação a aprovação do relatório da 1º 
Oficina Regional apresentado pelo IPT sendo o mesmo aprovado pelos 
representantes presentes; 

 Item II: 
 Ficou acertado que serão realizadas as Oficinas Microrregionais e as 

mesmas ocorrerão no dia 21 de junho em Praia Grande, 22 de junho em 
Guarujá e 23 de junho em Peruíbe (será realizada gestão junto ao Prefeito) 
todas com início às 14 horas e término as 18 horas; 

 Definido que o Comitê Gestor coordena o processo e acompanha a agenda 
das equipes, mas a análise e validação dos documentos apresentados pelo 
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REGISTROS 

IPT serão sempre da Câmara Temática do Meio Ambiente e Saneamento 
conforme descrito no Termo de Referência; 

 Apresentado a lista de inscritos para participar do grupo de sustentação 
para dinamização dos trabalhos; 

 CONDEMAS (Conselhos Municipais de Defesa ao Meio Ambiente) podem 
enviar representantes e alterá-los por ofício; 

 OAB enviou ofício indicando representante; 

 Associações Comerciais não fizeram indicação de representantes e dessa 
forma foi acordado que seja indicado um representante da Câmara de 
Diretores Lojistas (CDL); 

 Será realizada uma reunião no dia 24 de abril na sede da AGEM para 
definição dos representantes do Grupo de Sustentação; 

 As audiências Públicas ocorrerão em julho, mas ainda não foram definidos 
em quais municípios irão acontecer; 

 Será disponibilizado no HotSite os documentos apresentados pelo IPT e 
validados pela Câmara Temática; 

 Definido que a data das demais reuniões serão comunicadas de acordo com 
as necessidades do Comitê Gestor; 

 Confirmada reunião da CT Meio Ambiente para dia 18 de abril as 9:30 hs. 
 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 5 de abril de 2017. 

 
 
 
 

MAURO HADDAD NIERI 

Coordenador 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


