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DADOS GERAIS 

Data: 05/12/2017 Local: AGEM Horário: 9:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Mauro Haddad Nieri PM Cubatão 

Maria Helena Pereira de Sá PM Cubatão 

Sidnei Aranha PM Guarujá 

Israel Lucas Evangelista PM Praia Grande 

Carlos Mensingem PM Praia Grande 

Marcos Libório PM Santos 

Silmara Casadei PM São Vicente 

Marilia Fanucchi Secretaria de Estado de Energia e Mineração 

Daniel Gouveia Tanigushi Sec. de Estado Saneamento e Recursos Hídricos 

Maria Emília Botelho Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

Convidados:  

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Gustavo Prado Ignácio AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Renata Bernardino AGEM 

Sandra Regina Fonseca de Godoi PM Cubatão 

Renata Rocha Gircis Calixto PM Cubatão 

Sinésio Veiga Domingues PM Santos 

Leandro Geniselli PM São Vicente 

Enedir Rodrigues Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

Pauta divulgada em:  
28/11/2017 

Reunião iniciada às:  
10h03 

Término da Reunião às:  
12h20 

 

OBJETIVOS 

Item I -  Campanha de redução de geração de resíduos sólidos; 
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

- Ausências: 
Municípios: Bertioga, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe 
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: 

- Despedia do sr. Daniel Gouveia, representante da Secretaria de Estado de 

Saneamento e Recursos Hídricos/Sabesp por estar indo para Santa Catarina; 

- Proposto pelo Coordenador que seja elaborado projeto nos nove municípios sobre 

Campanha de redução de geração de resíduos; 

' Pensar alguma coisa prática, que envolva todo mundo; 

Ata de Reunião extraordinária da Câmara Temática Meio 
Ambiente e Saneamento 
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' O Secretário Libório, de Santos, colocou que existe um esforço para não se 

encaixar na figura de grande gerador; 

' Municipios com realidades diferentes; 

' Fernanda da Diretora Técnica da AGEM propôs usar recursos do Fundo para uma 

ação regional, fazer reserva de recurso; 

' Prazo 3 meses; 

' Marilia, da Secretaria de Estado de Energia e Mineração levantou a questão de 

trabalhar em conjunto com os Movimentos: Separe Não Pare, Morada da Floresta, 

chamar Abrecon e deixar para encerrar em março; 

' O Coordenador levantou a possibilidade de ser celebrado Protocolo de Intenções 

com os nove municipios para ser feita uma semana de redução: fazer mutirão; 

' Maria Emília, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, destacou a necessidade 

de avaliar e ter certeza de um resultado positivo; 

' Marilia sugeriu que peguem um programa/projeto que já conhecem como o Verão 

Limpo e chamem os outros para trabalhar em conjunto; 

' Carlos, de Praia Grande, aventou chamar representantes das Secretarias com 

interface, associações comerciais, administradoras de prédios entre outros, para 

participarem; 

' Foi colocada a questão da imagem pelo Secretário Libório; 

' O Secretário, de Guarujá, Sidnei Aranha disse que o que se tem que fazer já 

sabem, eles não têm perna para criar evento um atrás do outro, potencializar o 

que tem; 

' O Secretário Aranha falou sobre Ministério Público/GAEMA, questão da  Política 

Reversa, colocando que todos aprovem as leis e no mesmo dia os nove 

municípios se reúnam e cobrem ; 

' Legislação – entendimentos; 

' Liminar Prefeitura Mongaguá sobre ecoponto; 

' Carlos dimensionamento; 

' Libório apresentar como CT um planejamento do evento e colocar na reunião do 

Gaema 

' Mauro qual o modelo, qual a hora? 

' Janeiro população flutuante, depois do carnaval? 

' Marcar reunião dos 9 municipios com a Malu e inserir dentro do Verão Limpo; 

' Maria Emilia verá se a Malu Sampaio poderá vir aqui se reunir com esta CT; 

' Mauro recurso do Fundo utilizar no material do Plano; 

' Aranha CPFL tem o Café Filosófico trazer uma edição para a Baixada Santista 

usando a questão de redução, economia; 

' A representante da Comunicação da Prefeitura de Cubatão informou que tem 
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reunião hoje no Grupo A Tribuna e levantou a questão da necessidade da 

mudança de hábito, criação de vídeos, em fevereiro começar trabalho em 

conjunto com a área de Educação; 

' Mauro lembrou que em  janeiro terá o programa Verão Limpo; 

' O representante da Sabesp colocou se as prefeituras dão conta da coleta seletiva 

- o foco é redução; 

' Aranha a pauta é redução de resíduos, qual a pauta que querem; 

' Marilia, chamar todos que trabalham com reciclagem se dão conta, levantando a 

importância, pois a redução da geração de resíduos; 

' Maria Emília informou que estão terminando o Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da Baixada Santista, o qual será entregue em fevereiro, muitos 

eventos; 

' Enedir, da Secretaria de  Estado de Meio Ambiente levantou a necessidade de 

aquecer a imprensa; 

' Mauro afirmou que a ideia do evento era de ser realizado ainda este ano – 2017; 

' Maria Emília Botelho disse que é possivel incluir a questão de redução no 

Programa Verão Limpo, que é altamente viável, num segundo momento serão 

passados os resultados; 

' Marilia fará contato com a CPFL sobre Café Filosófico; 

- Retorno Sigor envio de  ofício; 

' Questão da política reversa; 

' Superação de vegetação - Israel e Godoi, é legislação municipal que irá dizer 

sobre reflorestamento, será repassado material enviado por Queirós, da Cetesb; 

' Libório legislação sobre reconhecimento arbóreo; 

' Oficios Sigor e sobre logistica reversa serão assinados pelo Mauro e enviados 

para o Trani e para o Carlos; 

. Sandra de Cubatão falou sobre o GT CTR regional, informando que faltaram 

informações dos municipios; 

' Troca de informações; 

' Compartilhar cadastro de transportador; 

' Em quatro locais licenciados pela Cetesb para receber RCC; 

- Cubatão, Santos e Sao Vicente tem inquérito no Gaema sobre lixo no estuário, no 

mangue,  

' Guarujá deve entrar no grupo a Promotora do inquérito é a Dra. Almachia, a 

reunião foi com a Dra. Anelise; 

' Maria Emília disse que estão sendo feitas ações separadas, retomar como foi feito 

no passado tudo o que for feito regionalmente seja trabalhado através do 

Condesb e Agem; 
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' Silmara, de São Vicente, colocou sobre incorporar todos os municipios no grupo 

de trabalho; 

' Aprovada a criação do Grupo de Trabalho com as cidades que estão envolvidas e 

convidarem os demais municipios; 

' Representantes: 

' Cubatão Maria Helena e Mauro; 

' Santos Luiz Victor Hilsdorf, Nilva Campina e Libório; 

' São Vicente Silmara e Leandro; 

' Agem – Fernanda; 

- Fernanda, informou sobre reunião realizada com os Prefeitos, IPT e AGEM sobre 

o PGIRS BS – onde foram apresentados cronograma e material enviado; 

' Cronograma: 

13.12 IPT e grupo de sustentação, na Agem; 

10.01.18 - Oficina temática, Mongaguá; 

15.01.18 - CT Meio Ambiente; 

Fevereiro.18 -  Audiência pública, Praia Grande, 

Reunião CT conclusão de trabalhos fevereiro após audiência; 

27.02.18 - Entrega final; 

' Maria Emília informou que quando se encerra a elaboração do projeto, é feita a 

entrega e devem ser passados os próximos passos; 

' Fernanda usar recursos para conscientização ambiental; 

' O Secretário Sidnei Aranha reclamou da falta de bom senso de terem sido 

impedidos de falarem na reunião pelo Presidente do Condesb;  

' Tem que conversar com os prefeitos, a reunião não foi produtiva, eles não estão 

entendendo; 

' Marilia falou sobre tratamento térmico; 

' Mauro informou que o material do IPT chegou ontem – 04/12/17; 

' Enedir falou sobre a questão de aterros, fazer consulta e Daniel sobre a questão 

de prazos - técnica e processual; 

' Enedir ressaltou que demora no mínimo três anos para a execução de uma usina; 

' Dificuldades das prefeituras para pagar aterros; 

' Maria Emília como está a questão de usina no transbordo de Praia Grande, sendo 

informada pelo Secretário Israel que o projeto continua em execução; 

' Enedir falou que o Gaema deve ter outra visão; 

' Aranha ressaltou que é perfumaria diante do que temos, problema gigante que 

está sendo mal conduzido pelo presidente do Condesb; 

' Maria Emília propôs que seja feita reunião com o Secretários de Estado de Meio 

Ambiente, Energia e Mineração, Vice Governador e Subsecretário de Assuntos 
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Metropolitanos e depois com os Prefeitos; 

' Israel colocou que os Prefeitos deveriam estar mais a par através do Condesb; 

' Aranha levantou a necessidade do pensamento metropolitano, fazer reunião com 

os Prefeitos; 

' Marilia disse que é uma temeridade em fechar já sobre o tratamento térmico, 

procurar soluções diferentes de forma integrada nos municípios; 

' Conseguir patrocínio junto as Embaixadas, verba do BID que pode vir para cá; 

' A solução tem que ser técnica, a política é a região ter um acordo fechado; 

' Maria Emília qual é a prioridade da Baixada Santista; 

' Próxima reunião do grupo dia 12.12, às 9h30; 

' Maria Emília confirmou reunião, dia 12.12, às14h, com a Maria de Lourdes Rocha 

Freire, Coordenadora do Projeto Verão Limpo Malu, confirmados Mauro e Israel; 

' Plano resíduos conclusão sugerido reunião entre os três Secretários de Estado 

envolvidos; 

' Passar aos prefeitos a leitura do material; 

' Mensigem fazer uma sintese para os Prefeitos, um resumo; 

' Necessário que os Secretários se reúnam antes do natal - 11.12, 15h, no Guarujá; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 5 de dezembro de 2017 

 
 

 
MAURO HADDAD NIERI 

Coordenador 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


