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DADOS GERAIS 

Data: 31/01/2017 Local: AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

José Roberto Rebello PM Bertioga 

Maurício Maranhão Sanches PM de Peruíbe 

Rosangela Silva Martins Cuoghi PM de São Vicente 

Eliana C. F. Ferreira PM Praia Grande 

Elcio Cavalcanti dos Santos 
Sec. Est. Saneamento e Recursos 
Hídricos 

Maria Emília Botelho Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

Maria Hélia Farias Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

Convidados  

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Fernando Murilo Lobão Soares AGEM 

Hélio Vieira AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Márcio Aurélio Quedinho AGEM 

Sania Cristina Baptista AGEM 

Nelson Antonio Portéro Jr. PM Bertioga 

Mario Soares Bizerra PM Cubatão 

Ricardo Soares Cretella PM Cubatão 

Alexandre Trombelli PM Guarujá 

Cintia Rossi Depieri PM Itanhaém 

Nelio Affonso Dell’Artino PM Praia Grande 

Renata F Fagundes dos Santos PM Santos 

José Olirio Barbosa PM São Vicente 

Antonio Camargo Junior 
Secretaria de Estado de Energia e 
Mineração 

Pauta divulgada em:  
18/01/2017 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião 
às:  

11h41 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Continuação das discussões; 

 Item II – Comentários e sugestões a minuta de Projeto de Lei; 

 Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Mongaguá. 

Ata de Reunião da Câmara Temática Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico 

N 001/ 2017 
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Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Planejamento e Gestão, Esportes, Lazer e 
Juventude e Turismo. 
Justificativa de ausência: Prefeitura de Guarujá - Dario 

 Os trabalhos foram aberto pela Arq. Fernanda Meneghello, Diretora Adjunta 

Técnica, da AGEM.  

 Foi feita apresentação dos presentes, aprovada a ata anterior e foram discutidos 

os seguintes aspectos: 

-  Solicitação do Fórum Cresce Baixada para realização de Seminário, acertou-se que 

o técnico da Agem, Fernando Lobão Soares, entrará em contato; 

- Breve histórico da CT; 

. Reativação da Câmara Temática em abril 2016 em vista do Estatuto da Metrópole; 

. Plano de trabalho; 

. Acompanhamento do projeto de lei; 

. Aprovação do plano de trabalho; 

. Estruturação dos trabalhos; 

. É um processo dos municípios,  podem contar com a Agem; 

. Prazo da lei federal; 

. Criada fase preparatória de separação de conteúdos, levantamento da legislação, 

ações conjuntas com CBH BS, GERCO; 

. Preparação e organização de conteúdos; 

. Realização de 5 oficinas temáticas em cima dos eixos regionais; 

. Hot site na página da Agem com espaço para que as pessoas façam propostas; 

. Mobilização nas CT’s do Condesb; 

- Cartilha e folheto serão distribuídos; 

. A cartilha explica o que é o plano, para que serve, como o cidadão pode participar, 

como o processo funciona e como é feito; 

. Folder vem com uma visão mais técnica; 

. material pode ser levado as prefeituras; 

- A primeira ideia é das Oficinas de serem feitas na Agem, podendo serem feitas nos 

municípios; 

- encaminhar para todos os resultados das oficinas; 

- Minuta de projeto de lei foi encaminhada a todos; 

- Sugestão que se tenha uma instância que fiscalize e que tenha a sociedade civil e 

universidades; 

- Como aperfeiçoar o funcionamento; 

- Em relação ao monitoramento e avaliação foi informado que  iniciou-se uma 
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licitação para construção do sistema; 

- Proposta de apresentação do projeto da CT TIC nesta CT; 

- Sania propôs apresentações em todas as CTs; 

- Atualmente estão na fase 4 do trabalho - oficinas temáticas com participação da 

sociedade civil organizada; 

- Posteriormente serão feitas as nove audiências públicas; 

- No cronograma é previsto que o prazo seja dilatado; 

- Apresentacao do Hot site; 

- Fernando, da AGEM,  levantou u a lista de atores do poder público e da sociedade 

civil; 

- Importância do envolvimento da sociedade civil nos municípios, será levantado em 

todas as cidades e qual a prioridade das entidades que participarão das oficinas; 

- Conselhos, sindicatos, OAB, Ongs, associações; 

- Preparação da apresentação a sociedade civil – sensibilização; 

- Etapa muito importante; 

- Antes de cada audiência será feita uma reunião de sensibilização com a sociedade 

civil; 

- As audiências publicas deverão ser feitas uma em cada município; 

- As oficinas ajudarão o entendimento; 

- Nelo, de Bertioga, propôs que seja feita uma consulta publica inicialmente para 

depois realizar as audiências; 

- Consulta pública referente a minuta da lei, o plano entra como anexo, bem como o 

monitoramento; 

- Marcar uma reunião para discutir o que do plano merece estar numa lei estadual, 

sem prejudicar o plano diretor; 

- Mauricio, de Peruíbe, perguntou sobre  qual o produto que pretendem que entre 

nas oficinas e qual produto que saia delas; 

- Entender o espaço ampliado, formas de melhorias, sensibilizar para a etapa de 

consulta que sera via site; 

- Artigo na lei prevendo que o município utilizará alguns instrumentos  mesmo que 

eles sejam  tratados em lei especifica; 

- Sugerido que os componentes levantem as legislaçőes e tudo o que estão 

pensando, fazendo sugestões,  as quais serão apresentadas em reunião; 

- Fazer uma reunião antes de começar as oficinas para elaboração de apresentação,  

com colaboração de professores universitários; 
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- Pedido para que não torne público o teor do projeto de lei; 

- Discussão dos temas das oficinas fevereiro, as quais serão realizadas em março; 

- Próxima reunião 14.02 com eleição de coordenador e relator, na AGEM, 9h30; 

- Oficinas de 20 a 31 de março; 

- Serão encaminhados os documentos a todos; 

- Associação Paulista de Agregados para a Construcao Civil  - proposto pelo sr. 

Antonio Camargo, da Secretaria de Estado de Energia e Mineração, para constar 

da sociedade civil; 

- Preocupação do tema de mineração, não é a vocação da região mas é preciso ter 

um olhar da construção civil, areia, terra entre outros; 

- Fernanda propôs que sejam acrecentadas essas questões no projeto de resíduos 

sólidos feito pelo IPT; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 31 de janeiro de 2017 
 
 
 

 
FERNANDA FARIA MENEGHELLO 

Diretora Adjunta Técnica da AGEM 
 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


