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REUNIÃO CT MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 007/15 

DADOS GERAIS 

Data: 20/10/2015 Local: Sala de reuniões – Agem  Horário: 10h10 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Adilson Cabral da Silva PM Guarujá 

Rosana Bifulco Oliveira  PM Itanhaém  

Natalia Ramos Corraini PM São Vicente 

Marisa Roitman PM Bertioga 

Sávio Martinez Sabesp 

Adriano Donati PM Mongaguá 

Paulo Eduardo Santos Martins PM Praia Grande 

Eduardo Xavier PM Praia Grande 

Luiz Ezildo da Silva PM Santos 

Convidados  

Carlos Vicente M. PM Praia Grande 

Gilson Miguel Condesb 

Igor Melo AGEM/Estagiário 

Caroline de Souto B. Coutinho AGEM 

Richard Júnior AGEM 

Márcio G. Paulo PM Santos 

Pauta divulgada em: 
13/10/2015 

Reunião iniciada às:  
10h10 

Término da Reunião às:  
11h20 

 

OBJETIVOS 

1) Continuidade da discussão sobre Resíduos Sólidos da Construção Civil. 
2) Preparação de apresentação do Protocolo de Intenção para ser apresentado ao Condesb. 
3) Discussão de Logística Reversa e Acordos Setoriais (envolver o Ministério Público na 

discussão). 
4) Outros assuntos de interesse regional. 

 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Cubatão e Peruíbe. 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Saneamento e Recursos Hídricos e Energia, 
Planejamento e Gestão 
 

 O coordenador da CT informou que apresentou os trabalhos que a Câmara realiza em torno da 

elaboração de um Termo de Referência para viabilizar a elaboração de um Plano Metropolitano 

de Gestão de Resíduos, com recursos do FEHIDRO, na reunião da União de Vereadores da 

Baixada Santista – UVEBS. 
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REGISTROS 

 Os vereadores irão trabalhar no sentido de apoiar politicamente esta discussão. 

 Também irão se dedicar nas discussões envolvendo a Logística Reversa 

 

Sobre o Convênio do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista os membros da 

CT entendem que existem dois pontos que precisam ser discutidos: 

1) Transferência de responsabilidade unicamente para os Municípios quanto a fiscalização 

2) Necessidade de Detalhamento dos procedimentos fiscalizatórios, principalmente especificando 

a ação de cada órgão público 

Observação: Os membros da CT entendem que estas questões podem ser trabalhadas através do Plano 

de Trabalho e Matriz de Responsabilidade. 

 

Neste sentido, ficou decidido sobre a necessidade do Coordenador da CT preparar um documento para 

o CONDESB apresentando a preocupação com estes dois pontos. Cada membro da CT também 

encaminhará este documento para seu respectivo prefeito. 

 

Encaminhamentos sobre a Logística Reversa 
Mais uma vez os membros da CT discutiram sobre a necessidade de avanços nas questões envolvendo 

a Logística Reversa e da participação dos Municípios nas discussões que estão ocorrendo no âmbito da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O coordenador da CT informou que a representante da 

CETESB se colocou a disposição para convidar o responsável por esse assunto para participar da nossa 

reunião. Neste sentido, estamos pautando para a próxima reunião 

 

Elaboração do Plano Metropolitano de Gestão de Resíduos 
Os membros da CT foram informados de que o projeto aprovado no CBH está sendo analisado pelo 

Agente Técnico do FEHIDRO (que no caso é a CETESB). 

Houve a necessidade de alguns ajustes melhor detalhando o plano de trabalho/orçamento; que a AGEM 

já providenciou e existe a previsão dos convênios serem assinados em meados de novembro. 

 

Outros assuntos 

 Secretária de Bertioga, Marisa, falou sobre o trabalho que está sendo realizado naquele 

município com a estruturação da Cooperativa de Catadores, destacando que em dois meses de 

trabalho o município saltou de 10 ton para 40 ton de resíduos recicláveis e que os cooperados 

estão auferindo, em média, R$1.700 por mês com a comercialização dos recicláveis e colocou a 

estrutura à disposição para uma visita técnica. 

 

 Foi falado também sobre os trabalhos realizados pelo Fórum Náutico Paulista que está 

discutindo o estímulo ao setor. Neste momento a principal discussão está envolvendo a 

problemática relacionada à regularização dos empreendimentos, principalmente em função das 

dificuldades quanto ao licenciamento ambiental. 

 

 Próxima reunião: 17/11 9h30 

 Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 11h20.  
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Santos, 20 de outubro de 2015 

 

 
 

 
 

ADILSON CABRAL DA SILVA 
Coordenador 

 
GILSON MIGUEL 
Secretário 


