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REUNIÃO CT MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 008/15 

DADOS GERAIS 

Data: 05/11/2015 Local: Sala de reuniões – Agem  Horário: 10h10 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Adilson Cabral da Silva PM Guarujá 

Tenisson Azevedo Junior PM Mongaguá 

Viviana Alves da Fonseca PM Peruíbe 

Paulo Eduardo Santos Martins PM Praia Grande 

Eduardo Xavier PM Praia Grande 

Luiz Ezildo da Silva PM Santos 

João Thiago W. Mele SEc. Est. Meio Ambiente 

Convidados  

José Contreras PM Peruíbe 

João Nóbrega Junior Sec. Est. Meio Ambiente 

Márcio G. Paulo PM Santos 

Ana Lúcia Buccolo Marques AGEM 

Solange Neves PM Peruíbe 

1.º Ten. Marcus Vinicius Donato Polícia Ambiental 

1.° Te. Alexandre Alves Mota Polícia Ambiental 

1.° Ten. Sandro Inacio de Lima Carvalho Polícia Ambiental 

Marcos de Castro Simanovic Polícia Ambiental 

Caroline de Souza B. Coutinho AEM 

Roberta Buendia S. Sec. Est. Meio Ambiente 

Alexandre de Gerard Braga Sec. Est. Meio Ambiente 

Elaine Mirela Lourenço Sec. Est. Meio Ambiente 

Daiana Lanza Landucci Sec. Est. Meio Ambiente 

Pauta divulgada em: 
29/10/2015 

Reunião iniciada às:  
10h48 

Término da Reunião às:  
12h30 

 

OBJETIVOS 

1) Item I – Reunião com a equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA para discutir 
a minuta do convênio litoral sustentável; 

2) Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Praia Grande, e São Vicente 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Saneamento e Recursos Hídricos e Energia, 
Planejamento e Gestão 
Justificativas: Prefeitura de Bertioga e Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos 
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 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e foram discutidos os 
seguintes aspectos:  

 Litoral Sustentável: projeto tem como objetivo fomentar o desenvolvimento regional 
sustentável em municípios do litoral de São Paulo para propiciar melhores condições de vida 
para toda a população de forma equilibrada com o meio ambiente. Abrangência Territorial: 
Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá, Bertioga, 
São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba;  

 A equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente explicou aos membros da CT como vai 
funcionar o projeto nos municípios da Baixada Santista 

 Prorrogação do prazo para encaminhamento da documentação visando a formalização do 
Convênio até dia 11 de novembro do corrente;  

 A UGL ressaltou que é imprescindível o cumprimento desse prazo, tendo em vista da 
proximidade do encerramento do ano, bem como, a exiguidade do calendário em 2016 em 
função das eleições municipais;  

 Os representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente ressaltaram a importância da 
existência de um fórum regional para discussões integrada desse convênio e propôs a 
realização de um acompanhamento regional através desta Câmara;  

 Foi destacado os "entregáveis" estabelecidos no convênio, porém, com uma adequada 
flexibilidade (relatórios semestrais - preocupação com o adequado arquivamento dos 
comprovantes de gastos da contrapartida);  

 Foco do projeto: ocupações irregulares. Os municípios terão que montar uma “Sala Ambiental 
de Preservação” e o Estado irá ceder equipamentos como computador e carro para 
fiscalizarem as áreas que estão sendo modificadas. O combustível e manutenção do veículo 
ficará por conta dos municípios. 

 Salas Ambientais de Operação (importante o adequado arquivamento da comprovação dos 
gastos com a manutenção dos equipamentos - possibilidade de cobrança por parte dos órgãos 
de fiscalização);  

 Sobre a gestão administrativa do convênio será feita pela SMA/GETAP (Roberta, Mirela e 
Alexandre);  

 Sobre a parte técnica e preparação dos produtosestá a cargo da CFA/CTRF3;  

 O objetivo é unir esforços para a fiscalização do território;  

 Foi ressaltado que a assinatura do convênio é o ponto de início das ações da vertente 
ambiental do PDSLP;  

 A Matriz de Responsabilidade será o instrumento para esclarecer dúvidas sobre as ações no 
dia-a-dia, bem como, tornar claro qual a responsabilidade de cada agente (Prefeituras, 
Estado) dentro de suas respectivas esferas de competência legalmente estabelecidas;  

 Ao estender o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar para todo o litoral, 
terá que se estender a integração entre os agentes públicos;  
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 O objetivo da sala é ampliar a utilização das ferramentas de geoprocessamento para a 
aplicação de inteligência no processo de fiscalização e compartilhamento de informações entre 
os órgãos; 

 Buscar a informatização do fluxo de informações. Existem recursos que serão compartilhados, 
como, por exemplo, as imagens de sobrevoos que são realizados periodicamente; 

 Foi informado que o CFA/PBAMB/FF possui uma metodologia de monitoramento das Unidades 
de Conservação com plotagem das informações no sistema informatizado que poderá ser 
utilizada para a construção dos planos de monitoramento em cada município; 

 Próxima reunião será no dia 17/11/2015, às 9h30, na Agem 

Nada mais a ser discutido o Coordenador deu por encerrada a reunião. 

 
 

 
Santos, 5 de novembro de 2015 

 
 
 
 
 

ADILSON CABRAL DA SILVA 
Coordenador 

 
 
 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


