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DADOS GERAIS 

Data: 1°/08/2017 Local: AGEM Horário: 14:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Mauro Haddad Nieri PM Cubatão 

Sidnei Aranha PM Guarujá 

Ruy Manoel A. Santos PM de Itanhaém 

Israel Lucas Evangelista PM Praia Grande 

Carlos Mensingen PM Praia Grande 

Marcos Libório PM Santos 

Marilia Fanucchi Secretaria de Energia e Mineração 

Daniel Gouveia Tanigushi Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 

Convidados:  

Ana Lucia B. Marques AGEM 

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Fernando Murilo Lobão Soares AGEM 

Gustavo Prado Ignácio AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Fernando Almeida Royatos PM Bertioga 

Sandra Regina Fonseca de Godoi PM Cubatão 

Flavio de Miranda Ribeiro Cetesb 

Claudia Echevenghá Teixeira IPT 

Josué Rodrigues Fischer IPT 

Pauta divulgada em:  
25/07/2017 

Reunião iniciada às:  
10h05 

Término da Reunião às:  
11h37 

 

OBJETIVOS 

Item I -  Validação de dados do IPT sobre o Plano de Gestão Integrada de Resíduos sólidos na 
Baixada Santista – PGRIS; 
Item II – Carta a ser enviada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente acerca do papel dos 
municípios na logística reversa; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

- Ausências: 
Municípios: Peruíbe e São Vicente 
Estado: Meio Ambiente, Turismo, Esportes, Lazer e Juventude e Habitação. 
Justificativa de ausência Mongaguá – Kátia Pacheco 
 
Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Mauro Haddad Nieri e foram 

discutidos os seguintes aspectos: 

- Aprovação da ata anterior; 

- Proposto e aprovado que a discussão sobre a Carta a ser enviada para a Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente passa-se para o final da pauta; 

Ata de Reunião extraordinária da Câmara Temática Meio 
Ambiente e Saneamento 

N 006/ 2017 
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- Validação dos dados do IPT; 

- A palavra foi passada a Coordenadora dos trabalhos pelo IPT, sra. Cláudia, onde foi 

informado que estão no prognóstico; 

- Começando a discutir arranjos institucionais e tecnologias; 

- Viagem feita a Alemanha; 

- Levantadas as dificuldades de separação dos resíduos; 

- Lá também a mudança do sistema se deu a partir de legislação; 

- Igualmente houve uma mudança muito drástica; 

- O representante da Alemanha virá aqui para o Brasil no dia 21 de agosto; 

- No dia 22 de agosto terá um evento sobre os novos arranjos institucionais, às13h30, no 

- IPT; 

- Painel de debates sobre arranjos tecnológicos; 

- O técnico alemão é o gerente da planta que administra todo o sistema de lixo, ele é da 

AWN, empresa pública; 

- No dia 24.08 será realizado evento no Guarujá, na Unaerp, no período da tarde, às 13h00, 

workshop, onde o técnico alemão falará sobre o sistema integrado, equipe do IPT, 

tecnologias; 

- Objetivo é socializar informações, será focado no prognóstico; 

- Rotas de separação – IPT; 

- O técnico alemão tratará da junção de todas as rotas; 

- O Escritório de Advocacia Matos Filho- requisitos legais e institucionais; 

- IPT - experiência da Baixada Santista; 

- Carlos Silva Filho da Abrelc – debate; 

- Mauro propôs convidar a Cetesb que é o órgão licenciador; 

- Claudia justificou que será um evento bem genérico; 

- No evento do dia 24.08 terá certificado; 

- O objetivo de hoje é validar o Relatório 

- Sidnei Aranha deu ideia de se discutir a questão de preço, de quanto cada cidade está 

gastando, fazer uma reunião com os Secretários sobre a questão de preço; 

- Foi informado para a Claudia, do IPT, relatório do CBH BS, feito pela Concremat e pediu 

que o IPT leve em consideração o de 2017; 

- Claudia justificou a utilização daquelas informações e disse que podem tirar as tabelas de 

saneamento e usar os dados mais recentes; 

- Carlos Mensingen ressaltou o trabalho feito por Debora Blanco, tomar por base o PMDE 

BS; 

- Sugeriu usar também como fonte dados das prefeituras; 

- Trocar dados de saneamento; 

- O representante da Sabesp pediu atualização dos dados, na Baixada Santista não há 

grupos primários; 

- Será passada a atualização; 

- Foi levantado que as legendas não estão claras- Claudia verificará; 
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- Informou que Bertioga e Santos enviaram propostas e que agora no prognóstico os dados 

voltarão a ser trabalhados; 

- Questões de políticas reversas 

- Dificuldade em fazer um exercício coorporativo; 

- O Relatório foi aprovado pelos presentes com as novas modificações propostas pelos 

municípios de Guarujá, Bertioga e pelo representante da Sabesp e Secretaria de Energia e 

Mineração; 

- Envio de ofício conjunto com o Alto Tietê solicitando reunião com o Secretário de Estado 

Meio Ambiente, leitura da proposta feita pelo sr, Fernando, de Bertioga; 

- Proposta de ser encaminhado e feito pela Coordenação desta Câmara, o que foi aceito por 

todos os presentes; 

- O Coordenador colocou a importância da participação da Cetesb no dia 24.08; 

- Arq. Ana Lucia Buccolo, da AGEM colocou sobre o grupo de whattsapp, ausência de 

Mongaguá e Peruíbe, chamá-los para participarem das reuniões, oficinas etc. 

- O Coordenador propôs e foi aceito por todos a pauta para a próxima reunião: Mauro fazer 

pauta: item 1 RCC resíduos sólidos de construção civil - o que cada município tem feito, 

legislação, subsídios, experiência de Jundiaí; Item 2 - Informes do IPT; 05.09, 9h30 – 

aprovado por unanimidade; 

- Carlos Mensingen colocou sobre legislação acerca de gerador e transportador que são as 

pontas, atitude metropolitana é fundamental e levantou a necessidade dos sistemas se 

conversarem, estão moldando o sistema para a realidade deles; 

- Mauro disse que a necessidade de um TCR metropolitano; 

- Libório, de Santos, ressaltou que é preciso uma ação da Baixada Santista; 

- Marilia da Secretaria de Energia e Mineração perguntou quantos locais Santos tem como 

destino final de resíduos da construção civil, sendo informada que licenciados tem três 

com reutilização do material; 

- Serrano, do Guarujá colocou sobre problemas com pequenas construções; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 1° de agosto de 2017 

 
 

 
MAURO HADDAD NIERI 

Coordenador 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


