
 
 

001.17  Página 1 de 5 

DADOS GERAIS 

Data: 11/05/2017 Local: AGEM Horário: 14:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Maria Helena P. de Sá PM Cubatão 

Mauro Haddad Nieri PM Cubatão 

Sidnei Aranha PM Guarujá 

Ruy Manoel A. Santos PM de Itanhaém 

Viviana Alves da Fonseca PM Peruíbe 

Israel Lucas Evangelista PM Praia Grande 

Carlos Mensingen PM Praia Grande 

Marcos Libório PM Santos 

Leandro Geniselli PM São Vicente 

Marilia Fanucchi Secretaria de Energia e Mineração 

Maria Emília Botelho Secretaria de Meio Ambiente 

Daniel Gouveia Tanigushi Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 

Convidados:  

Ana Lucia B. Marques AGEM 

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Fernando Murilo Lobão Soares AGEM 

Helio Vieira AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Sandra Regina Fonseca de Godoi PM Cubatão 

Flavio de Miranda Ribeiro Cetesb 

Paulo Eduardo Santos Martins PM Praia Grande 

Marcio G. Paulo PM Santos 

Pierre Sarmento Seone PM Santos 

Silmara de Oliveira PM de São Vicente 

Fernando Lobato Bozza Filho ABRECON 

Pauta divulgada em:  
04/05/2017 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião às:  
12h47 

 

OBJETIVOS 

Item I -  Logística Reversa – Flávio Miranda, da Cetesb; 
Item II – Resíduos da Construção Civil - RCC; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

- Ausências: 
Municípios: Bertioga e Mongaguá 
Estado: Turismo, Esportes, Lazer e Juventude e Habitação. 
 
Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Mauro Haddad Nieri e foram 

discutidos os seguintes aspectos: 

- Aprovação da ata anterior; 

Ata de Reunião extraordinária da Câmara Temática Meio 
Ambiente e Saneamento 

N 005/ 2017 
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REGISTROS 

. Será feito resumo da ata para envio ao Ministério Público; 

- Apresentação sobre Logística Reversa, pelo sr. Flávio Miranda, da Cetesb, a qual se 

encontra anexada a esta ata e foi encaminhada aos membros desta CT e demais 

presentes na reunião; 

. Se colocou à disposição; 

. Importância dos planos; 

. Desafio grande; 

. O Brasil é o único país que tem responsabilidade compartilhada; 

. Discussão tem que ser de forma técnica; 

. O Coordenador falou sobre o uso de pneus para alicerçar construção no mangue e 

perguntou como região metropolitana, qual o papel? 

. Pilha baterias e pneus tem regulamentação do Conama; 

. Pilhas e baterias tem termo renovado com a Cetesb, Fecomércio conversa com 

estabelecimentos comerciais; 

. Papel importante de interlocução; 

. A Resolução Conama fala que cada ponto de venda tem que ser um ponto de coleta, a 

ideia da Fecomércio é que a indústria vá buscar em pontos primários que poderão ser 

cadastros nas associações comerciais; 

. Processo muito novo; 

. Desfavorável a proliferação de leis; 

. Juntar esforços legislação já existe; 

. Sidnei Aranha, de Guarujá, sugeriu que sejam mediadores; 

. Deve haver uma interlocução da Agência com o Presidente da Cetesb; 

. Colocar o município no meio desse sistema; 

. Pneus - hoje estão sendo cobrados pelo Ministério Público os pontos de coleta; 

. Entendem que um grande supermercado não precisa ter um posto de coleta mas deve 

indicar um ponto; 

. Carlos Mensingen, de Praia Grande parabenizou a apresentação; 

. Importante que a ABNT normatize materiais reciclados; 

. Existem conflitos entre Secretarias, obrigar nas licitações de eletrônicos que as empresas 

fornecedoras venham buscar os lixos eletrônicos; 

. Uso de tecnologias menos poluentes; 

. Sugerida a inclusão de escolas públicas e privadas como pontos de coleta; 

. O sr. Flavio colocou que é muito salutar a provocação do Condesb de uma discussão com 

a Cetesb de como seriam colocados os pontos de coleta; 

. Sidnei Aranha, Guarujá, propôs abaixar termo, entendê-lo, ver o que está sendo cumprido 

e o que não está em encaminhar para o Ministério Público; 

. Formular os decretos em conjunto; 

. O sr. Flavio ressaltou que com os pneus o problema é diferente; 
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REGISTROS 

. Questão de ressarcimento para as prefeituras; 

. Abertura mínima de quanto se custa com resíduos, de alguma forma tem que estar 

previsto; 

. Sugeriu que conjuntamente conversem com a Reciclanip; 

. Sidnei sugeriu ao MP uso de recurso para campanha de esclarecimento da necessidade de 

reciclagem de pneus, resíduos sólidos, podendo utilizar como exemplo os casos de 

mangue de Santos; 

. Discutir no Plano Regional da Baixada Santista; 

. O sr. Flavio informou que o caso das lâmpadas é o mais caro; 

. A descontaminação é um processo caro, que não pode ser feito em qualquer lugar; 

. Outra dificuldade é que não tem nenhum fabricante no Brasil; 

. Cronograma muito lento; 

. Cetesb não tem nenhum acordo com os fabricantes e revendedores celebrado; 

. Unidade gestora Recicluz, Abilumi; 

. Uma saída é pedir ao programa eficiência energética; 

. Órgãos estão fazendo a destinação das lâmpadas; 

. Nas compras, na licitação colocar a responsabilidade de destinação; 

. Cadastro do Governo do Estado de critérios de materiais,  lâmpadas que tenham critério, 

garantia e qualidade; 

. Serviços de fornecimento de lâmpadas; 

. Praia Grande tem recolhimento de eletro eletrônicos; 

. Fizeram um projeto piloto com o governo japonês em SP; 

. Dificuldade das pessoas quererem descartar os aparelhos; 

. Preocupação com o desmonte de eletro eletrônicos amadoramente; 

. Hoje a Cetesb exige licença nos equipamentos eletrodomésticos; 

. Libório de Santos, pediu modelo que esteja funcionando e Flavio informou que o da 

Holanda; 

. 1 solução pelo caminho energético; 

. 2 taxa de lixo proporcional cobrada por cidadão, o quanto se manda para o lixo; 

. 3 taxa de destinação final; 

. O Coordenador, Mauro Haddad propôs o encaminhamento de sugestão de ampliação da 

Polícia Ambiental, de conversa/discussão com a Cetesb e posteriormente encaminhar ao 

Ministério Púbico as atas; 

. Levar para a CETESB demanda para que os municipios participem dos Termos de 

Compromisso; 

. Consulta a Presidência, fazer reunião para levantar as demandas regionais; 

. Não receber resíduos de grandes geradores; 

. Maria Emília, da Cetesb, propôs que  cada município apresente como está a sua situação;  

. Mauro levantou a necessidade de ser trabalhado em conjunto; 
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. Marilia, da Secretaria de Energia e Mineração, informou que estão tentando resolver o 

problema enquanto está sendo construído o plano; 

. Necessidade de integração das soluções pontuais com o plano; 

. Existe regulamentação da ABNT acerca de resíduos; 

. Fecop britador pode ser pedido; 

. Abrecon falta de políticas públicas para direcionar os resíduos e de uso de agregado 

reciclável; 

. Criação de legislações municipais e faltam evoluções de destino à usinas existentes; 

. Ruy, de  Itanhaém, explicou como estão atuando em seu município; 

. Libório – metas prefeitura iniciativa contra a incineração; 

. Praia Grande coibir o descarte clandestino; 

. Mauro provocação a Cetesb – Polícia Ambiental, participação dos municípios da logística 

reversa; 

. Levará ao GPDR; 

. Próxima reunião cada município compartilhará como está a questão de logística reversa; 

- Libório Semana da Mata Atlântica; 

. Ana Lucia, da AGEM,  informou que São Vicente, Mongaguá e Peruíbe não aderiram a VI 

Semana da Mata Atlântica e I Semana do Oceano Atlântico – plano regional – 

conscientização; 

. Abertura participação dos Condema – fortalecer a questão metropolitana; 

. Evento náutico de 4 a 10/06; 

. 05/06 – abertura do evento, reunião do Condema de Santos; 

. 06/06 – Mata Atlântica; 

. 07/06 – Cidades; 

. 08/06 – Oceanos; 

. 09/06 nos municípios; 

. 10/06 – evento do Instituto Mar Azul; 

. Trazer experiências municipais; 

. Mauro – 05/06 – dia do Meio Ambiente – sobreposição de ações; 

. Libório – ajustar – levará como sugestão alteração da data da abertura; 

- Fernando – Plano de Resíduos – Peruíbe, Bertioga, Cubatão, Guarujá e São Vicente não 

indicaram para o grupo de sustentação 

. Mandaram representantes -  

. Praia Grande, Guarujá e Peruíbe – envio de ofício para Oficina pedindo a infraestrutura 

para realização das micro oficinas 

. Importância da participação da CT 

. 10/05 – reunião e 02/06 para apresentar as micro oficinas, avaliação e panorama do IPT – 

etapa 2 do Relatório 

. Reunião Comitê Gestor – AGEM, CT, IPT e CBH BS 
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. Material do panorama será disponibilizado antes 

. Validação da parte técnica de dados 

. Maria Emília – quanto tempo vem o material 

. Fernando encaminharam uma prévia – 02/06 – 9h30 

. Data das micro oficinas – 13 às 18h00 

. Inscrição começa dia 15/05 

- Maria Emilia – reunião Vertentes Litorâneas 

. Data limite para entrega de projetos é 16/06/17 

. Edital Termo de Referência para as Vertentes Litorâneas 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 11 de maio de 2017 

 
 

 
MAURO HADDAD NIERI 

Coordenador 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


