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REUNIÃO CT MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 003/15 

DADOS GERAIS 

Data: 08/06/2015 Local: Sala de reuniões – Agem  Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Adilson Cabral da Silva PM Guarujá 

Rosana Filippini Bifulco Oliveira  PM Itanhaém  

Tenisson Azevedo Jr.  PM Mongaguá  

Maria Emília Botelho Sec. Est. Meio Ambiente 

Luiz Carlos Rachid  Sec. Est. Habitação   

Leila Tendrih Sec. Est. Planejamento e Gestão  

Convidados:  

Solange Neves PM Peruíbe  

Carlos Vicente Mensingem PM Praia Grande 

Rui Lemos Smith  PM Praia Grande  

Maíra Garcia Malagutti PM Guarujá 

Marise Céspedes Tavolaro PM Santos 

Fernando Almeida Poyatos  PM Bertioga  

Ana Lúcia Buccolo Marques  Agem 

Evandro Barros da Silva Agem/Estagiário 

Richard Durante Jr.  Agem  

Carlos Henrique Andrade de Oliveira  Polis 

Elisabeth Grimberg  Polis 

Clauber Barão Leite  Polis  

Pauta divulgada em: 
28/05/2015 

Reunião iniciada às:  
09h50 

Término da Reunião às:  
12h09 

 

OBJETIVOS 

Item I – Organização da visita a Prefeitura de Piracicaba para conhecer a Usina de Biodigestão;  
Item II – Discussão e elaboração do Plano de Trabalho da Câmara Temática; 
Item III – Continuidade da discussão do Plano Regional de Resíduos – Apresentação do Instituto 
Polis; 
Item IV – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Cubatão e São Vicente.  
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Saneamento e Recursos Hídricos e Energia.  
Justificativa: Adriano Donatti – Prefeitura de Mongaguá e Sávio Evaristo Ribeiro Martinez – Sec. Est. 
Saneamento e Rec. Hídricos.  
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática; 
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 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Elisabeth Grimberg, do Instituo Pólis, apresentou o projeto submetido ao Comitê de Bacia 

Hidrográfica (CBH/FEHIDRO); 

 Explicou que o Pólis é um Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais e 

que é uma organização não governamental (ONG), fundada em 1987; 

 Citou que o Instituto possui atuação nacional, com participação em redes internacionais e 

locais, e é constituída como associação civil sem fins lucrativos, apartidária, pluralista e 

reconhecida como entidade de utilidade pública nos âmbitos municipal, estadual e federal; 

 Os principais temas do Instituto Pólis são: A Inclusão e Sustentabilidade, Reforma Urbana, 

Políticas Públicas e Cidadania Cultural; 

 O Instituto Pólis iniciou sua atuação no tema Resíduos Sólidos no contexto da criação da área 

Ambiente Urbano em 1991, a partir do ano de 1998, intensificou sua atuação quando da 

criação do Fórum Nacional Lixo e Cidadania, ao qual se integra a Campanha Criança no Lixo 

Nunca Mais;  

 Desde 2008, o Instituto integra a rede internacional GAIA alternativas à incineração que atua 

no sentido de impedir a implantação de tecnologias voltadas para a queima de resíduos 

sólidos dado seu impacto ambiental e também social; 

 O Projeto Litoral Sustentável, foi proposto pelo Instituto Pólis à Petrobras, o objetivo é 

produzir uma agenda de desenvolvimento sustentável para a região do Litoral de São Paulo 

que abrange o Litoral Norte e a Baixada Santista; 

 A ordem das prioridades das ações no manejo de Resíduos Sólidos são: Não Geração; 

Redução; Reutilização; Reciclagem; Tratamento e Disposição Final Adequada; 

 O Plano Regional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos da Baixada Santista (PRGIRS-BS), 

deverá definir diretrizes para reduzir a geração de resíduos sólidos, combater a poluição e 

contemplar todo tipo de resíduo; 

 Coordenador ressaltou que a apresentação abordou dois objetivos, o primeiro o conhecimento 

da Câmara Temática sobre o projeto apresentado ao CBH, e o segundo a busca do 

alinhamento de todos os autores que estão discutindo o assunto Resíduos Sólidos; 

 Coordenador propôs que todos membros definam uma data e horário para uma visita a 

Prefeitura de Piracicaba para conhecer a Usina de Biodigestão; 

 A Câmara Temática definiu que a visita ocorrerá no dia 25 de junho, o local de encontro será 

na Prefeitura de Sorocaba, às 09h30; 

 Coordenador esclareceu que cada município se responsabilizará pelo seu transporte e definirá 

quem será convidado para a visita e destacou a importância da participação do representante 

que faz a gestão do contrato de resíduos; 
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 Relatou que será encaminhado mail com todas as informações da visita, através da Secretaria 

Executiva do Condesb; 

 Elaboração do Plano de Trabalho priorizando as duas ações que tiveram cruzamento com as 

ações das demais Câmaras Temáticas do Eixo e além disso uma terceira ação (das cinco 

definidas como prioridade pela Câmara Temática), as ações trabalhadas foram: Plano Regional 

de Resíduos, Educação Ambiental e Gestão Ambiental; 

 Coordenador discutiu sobre a criação de um grupo no Whatsapp com os membros da Câmara 

Temática; 

 Informou da realização da III Semana da Mata Atlântica no município de Guarujá, evento de 

caráter regional que reuniu os nove municípios da Baixada Santista e comentou das atividades 

desenvolvidas como palestras, passeios de barcos e dentro das matas por meio de trilhas 

ecológicas, visitas às comunidades tradicionais e a locais urbanos integrados na mata, cada 

município desenvolverá atividades e ações sistemáticas de educação ambiental e preservação 

do meio ambiente;  

 Comunicou que as propostas apresentadas durante o evento integrarão uma carta de 

intenções com medidas que deverão prevalecer por um ano, o documento norteará a atuação 

dos municípios da região com ações que ocorrerão de forma articulada; 

 Definiu que a Câmara Temática elaborará durante o mês de junho um Termo de Referência 

(TR), objetivando a elaboração do Plano Regional de Resíduos e que este TR será apresentado 

na Assembleia do CBH que ocorrerá no final de junho; 

 Maria Emília, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, relatou que irá convidar um 

representante da Cetesb que dará apoio técnico para a elaboração do TR; 

 Reunião Extraordinária dia 16 de junho, com representantes da CETESB e da Diretoria Técnica 

da Agem para elaboração do Termo de Referência; 

 A Secretaria Executiva do Condesb irá encaminhar um Termo de Referência elaborado pela 

EMPLASA, como modelo, por mail, para os membros da Câmara Temática; 

 Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada.  

 
São Paulo, 8 de junho de 2015 

 

 

 
 

 

ADILSON CABRAL DA SILVA 
Coordenador 

 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 


