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DADOS GERAIS 

Data: 30/11/2016 Local: AGEM Horário: 14:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Adilson Cabral da Silva PM Guarujá 

Rosana F. Bifulco Oliveira PM Itanhaém 

Adriano Donatti PM Mongaguá 

Carlos Vicente Mensingen PM Praia Grande 

Luis Ernesto Engelbrecht Zantut PM São Vicente 

Maria Emília Botelho  Sec. de Estado de Meio Ambiente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Bárbara Vieira AGEM/Estagiária 

Ana Lucia B. Marques AGEM 

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Gustavo Prado Ignácio AGEM 

Hélio Vieira AGEM 

Renata Bernardino AGEM 

Sania C. D. Baptista AGEM 

Ana Candida M. C. Monteiro IPT 

Cláudia Echevengué Teixeira IPT 

Daniel Carlos Leite IPT 

Fernanda Peixoto Marico IPT 

Priscila Ikematsu IPT 

Pedro de Sá Filho PM Cubatão 

Anselmo Bahia Capanema PM Peruíbe 

Paulo Eduardo Santos Martins PM Praia Grande 

Marcio G. Paulo PM Santos 

Joanete Maria do Nascimento PM São Vicente 

Maria Helia Farias Sec. de Estado de Meio Ambiente - CTRF 3 

Pauta divulgada em:  
23/11/2016 

Reunião iniciada às:  
14:30 

Término da Reunião às:  
16:51 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apresentação pelo IPT do Plano de Trabalho e do Plano de Mobilização do contrato 

de elaboração do Plano Regional de Resíduos. 

Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

- Ausências: 
Municípios: Bertioga e Cubatão 
Estado: Planejamento e Gestão, Turismo, Esportes, Lazer e Juventude, Habitação, Saneamento e 
Recursos Hídricos e Energia e Mineração 

Ata de Reunião da Câmara Temática Meio Ambiente e 
Saneamento 

N 004/ 2016 
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Justificativa de ausência Leila Tendrih – Sec. Est. Planejamento e Gestão e arisa Roitmann – PM 
Bertioga 
 

- Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da CT de Meio Ambiente e Saneamento, do 

CONDESB e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Última reunião do ano deixar registradas as questões; 

- Trabalho do IPT sobre o Plano Regional de Resíduos Sólidos; 

. Apresentação da equipe do IPT; 

. Termo de referência; 

. Importância de propostas de uma estrutura, os fóruns que serão responsáveis 

. Ideia de hoje o que foi a proposta, a estrutura e apresentação do primeiro produto 

. Materiais utilizados:  documento do Ministério do Meio Ambiente, material prático que 

estão utilizando e outro material utilizado foi elaborado pelo PNUD para países em 

desenvolvimento -  base internacional e utilização dos planos existentes na Baixada 

Santista; 

. Para o próximo relatório já estão trabalhando com esses dados; 

. Importância da base de dados; 

. Apresentação do logo do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos um 

hexaedro regular – identidade do trabalho; 

. Significado de minuta; 

. Objetivo geral que é a elaboração do plano regional de forma participativa trazendo 

resultado a gestão adequada de resíduos sólidos na região, sob seus aspectos 

ambientais, econômicos e sociais; 

. Objetivos específicos; 

. Etapas pata elaboração do PRGIRS/BS -12 meses - 4 etapas; 

. Atividades e cronograma; 

. A ideia é ter uma solução e que ela saia do papel; 

. Totalizando 10 produtos; 

. A conversa com os atores será feita pela Agem; 

. Necessidade de alinhamento dos prazos todos com os procedimentos do Fehidro; 

. Proposta da identidade do plano – produtos; 

. Relatório IPT será técnico onde serão colocados todos os produtos; 

. Explicação do sumário minuta; 

. Definição do grupo comitê gestor/diretor importância - órgão executivo, entidades 

participantes; 

. Divulgação de documentos; 

. Grupo de sustentação - Como formar? 

. Levantamento de atores identificados na questão de resíduos, nas diferentes esferas; 

. Proposta de capa; 
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. Área de abrangência; 

. Proposto pela representante de São Vicente a padronização de termos resíduos sólidos 

urbanos tirar esse termo deixar só resíduos sólidos; 

. Conceito que estabelece a construção desse grupo: comitê gestor; 

. Preocupação com o Cronograma; 

. Participação sociedade civil; 

. Estrutura de organização; 

. A Coordenadora do Eixo de Meio Ambiente colocou que o plano de mobilização é 

perfeito; 

. Preocupação com o atendimento do cronograma não será respeitado, não conseguirão 

cumprir; 

. Repensar, refletir a proposta que envolve a sociedade civil; 

. O Diretor Executivo da AGEM colocou que sobre a participação de representantes das 

nove cidades - sociedade civil, que deverão ser eleitas na primeira Oficina; 

. Sania, da AGEM sugeriu que através do levantamento feito pelo IPT sejam propostos 

quais segmentos precisam ou que devem ser representados - criação de regras; 

. Rosana, de Mongaguá colocou a ideia de que seja feito complementando a proposta, 

fazer um exercício; 

. Priscila, do IPT explicou que a tabela é uma proposta só para se ter uma ideia de 

quais poderão ser contatados para auxiliar na implementação do processo; 

. Cláudia, do IPT complementou informando que a ideia é representação; 

. Helio justificou a ausência da Secretária de Meio Ambiente de Bertioga, de Marisa 

Roitmann e informou sobre a presença do Pedro de Sá, Vice-Prefeito eleito de 

Cubatão; 

. Maria Emília levantou a preocupação com os representantes da sociedade civil; 

. Adriano Donatti perguntou qual tipo de representante que os municípios devem 

indicar; 

. Pedro de Sá colocou que é essencial expor esse projeto aos Vereadores, contatar a 

Uvebs, pois são representantes do povo e eles que votam as leis; 

. O Coordenador desta CT, Adilson Cabral, levantou a necessidade de recapitulação dos 

passos que foram dados nesses dois últimos anos; 

. Quantidade, quais segmentos; 

. Joanete, de São Vicente, expôs a necessidade de ficar claro o papel do grupo de 

sustentação, sendo esclarecido pelo Coordenador que o grupo de sustentação vai 

validar o planejamento; 

. Claudia, IPT, construção participação e mobilização; 

. Fernanda Meneghello sugeriu ver primeiro os segmentos e Sania colocou que é outra 

forma é abrir genericamente; 

. Condema, Ct MA; 
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. Responsáveis Comitê de Sustentação – sociedade civil 

. 1) Condema indicará um representante da sociedade civil; 

. 2) prestadores de serviços; 

. 3) associação Regional de Catadores; 

. 4) empresas públicas; 

. 5) UALP – União das Associações do Litoral Paulista Associação de Profissionais 

Engenheiros e Arquitetos, OAB/CREA/CAU – associações profissionais; 

. 6) Universidade – comunidade acadêmica; 

. 7) Uvebs; 

. 8) CBH BS; 

. CTMA – comitê gestor; 

. Grupo Comitê sustentação: Condema – 9; Catadores – 1; Associação Profissionais – 1; 

. Comitê gestor – Agem, IPT, CT MA e CBH BS; 

- O Técnico da AGEM, Francisco Gomes, pediu a palavra e em resposta a um trabalho que 

lhe foi solicitado sobre Educação Ambiental informou que conversou com todos os 

Secretários municipais de Meio Ambiente e foi levantada a necessidade de criação de 

Departamento de Educação Ambiental em cada município – trabalho de logística reversa; 

- Informou que a Semana da Mata Atlântica – 2017 será em Santos e solicitou que seja 

colocado na pauta da próxima reunião desta CT; 

- Helio parabenizou os membros desta Câmara e falou sobre a Frente Parlamentar de 

Proteção Animal, rede social – ficou solto o encaminhamento feito em reunião do 

Condesb, não sendo transferido o pedido para esta CT. Propôs que quando forem 

retornados os trabalhos da CT, após a transição seja trabalhado o assunto; 

- Informado que o Vereador Kenny, de Santos, junto ao Secretário de Meio Ambiente já 

está encaminhando a questão do castra móvel; 

- O Coordenador desta CT agradeceu a todos, falou da satisfação pessoal de colaborar com 

todo o processo e informou que não estará na próxima reunião pois sairá da Prefeitura de 

Guarujá devido à mudança de Prefeito; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 30 de novembro de 2016 

 
 

ADILSON CABRAL DA SILVA 
Coordenador 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


