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DADOS GERAIS 

Data: 26/11/2015 Local: Sala de Reunião da Agem Horário: 9:30 horas 

Tipo de Reunião:  

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Tenisson Azevedo Junior PM Mongaguá 

Maurício Maranhão Sanches PM Peruíbe 

Carmen Celia Granziera Miiyake Sec. Est.  Planej. e Desenv. Regional 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande  

Dário M. Lima PM Guarujá 

Rosângela Silva M.Cuoghi PM São Vicente 

Mauricio Maranhão Sanches  PM Peruíbe  

CONVIDADOS  

Hélio Vieira AGEM 

Alexandre Cruz dos Santos Estagiário/Condesb  

Sania C. D. Baptista AGEM 

Fernanda Faria Meneguello AGEM 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho AGEM 

  

  

Pauta divulgada em: 
19/11/2015 

Reunião iniciada às: 
10h15 

Término da Reunião às: 
12h45  

 

OBJETIVOS 

 
Item I - Apresentação sobre o Estatuto da Metrópoles - Diretoria Técnica da AGEM  ; 
Item II - Retomada dos Trabalhos; 
Item III - Elaboração de Cronograma das reuniões e metas a serem desenvolvidas; 
Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 
  

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Itanhaém e Santos. 
Estado: Sec. Emprego e Relações do Trabalho, Saneamento e Recursos Hídricos,  Esportes, 
Lazer e Juventude, Meio Ambiente e Turismo; 
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico 

N 003/2015 
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 Os trabalhos foram abertos pelo Diretor Executivo da AGEM, Helio Vieira e foram 

discutidos os seguintes aspectos: 

 Apresentação do Estatuto da Metrópole, Lei 13.089/15, realizada pela Srª Fernanda 

Meneghello; 

 Essa apresentação se encontra arquivada junto ao Secretaria Executiva do CONDESB;  

 A Agem já possui uma estrutura próxima ao exigido pelo Estatuto da Metrópole; 

 A RMBS já possui um Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada 

Santista (PMDE-BS);   

 Encontra-se com 80% das regulamentações cumpridas, faltando apenas algumas 

adequações a nova legislação; 

 O Estatuto da Metrópole foi sancionado em Janeiro deste ano; 

 O Estatuto da Metrópole pretende criar regras para a governança compartilhada de 

grandes aglomerados urbanos; 

 Fixando diretrizes gerais para o planejamento, gestão e a execução de políticas 

públicas em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

 Em relação ao Estatuto da Metrópole, a RMBS já possui: 

a) Orientações ao Planejamento Urbano Integrado oriundas do PMDE-BS; 

b) Macrozoneamento oriundo do Zoneamento Econômico e Ecológico e regulamentado 

pelo Decreto nº 58.996, em 25 de março de 2013 

c) Planos Setoriais Regionais: Plano de Mobilidade e logística, Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos; 

d) Sistema de Monitoramento das ações do PMDE em fase de licitação; 

e) Fundo Metropolitano Público: o FUNDO foi criado em 1998; 

f) Convenio de Cooperação: firmado com instancias deliberativas regionais do Comitê 

de Bacia Hidrográfica e do Gerenciamento Costeiro; 

 Em relação ao Estatuto da Metrópole, a RMBS não possui: 

a) Operações Urbanas Consorciadas Interfederativas; 

b) Zona para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos previsto no; 

Estatuto da Cidade, lei nº 10.257, de 6 de abril de 2005; 

c) Consórcios Públicos, observada a lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005; 

d) Compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo município 
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a unidade territorial urbana; 

e) Parcerias público-privadas interfederativas; 

f) Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) Regionais e o 

aperfeiçoamento das PPA e LDO do Estado e dos Municípios; 

g) Meios de Controle Social do planejamento e execução de funções públicas de 

interesse comum; 

 Foi destacado na apresentação que a RMBS já tem uma consciência metropolitana o 

que a diferencia das demais; 

 Na reunião foi apontado a necessidade de todos os representantes dos municípios 

estarem presentes; 

 Por meio do Estatuto da Metrópole existe a possibilidade de se colocar em lei algumas 

necessidades Regionais; 

 Foi apresentado, conforme cronograma de apresentação (anexo) o prazo para 

execução desse trabalho; 

 Foi mencionado a necessidade dessa legislação ter um formado que torne possível se 

incluir futuros pleitos da RMBS; 

 Levantou-se a possibilidade de se incluir um zoneamento ecológico ambiental; 

 Ressaltou-se que, o plano se estruturaria em parte por diretrizes; 

 Foi sugerido que se montasse o projeto de lei, deixando algumas partes para serem 

aprimoradas na fase da audiência pública; 

 Destacou-se que o projeto de lei tem que permitir a revisão do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI); 

 Os dois pontos importantes da reunião foram a apresentação do Estatuto da Metrópole 

e a de não se aprofundar em alguns assuntos, que podem dificultar o processo de 

execução do trabalho;  

 Para o envolvimento técnico dos nove municípios, se pretende fazer um Workshop 

sobre o Estatuto da Metrópole, antes de se fechar o plano de trabalho; 

 Foi levantado a necessidade de se adaptar o Cronograma de trabalho ao calendário 

eleitoral de 2016; 

 Foi proposto para uma próxima reunião que houvesse a exposição de exemplos 

relacionados ao Estatuto da Metrópole e ao projeto de lei;  
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 Indicou a que legislação a ser elaborada, tem que ser simples e abrangente, para que 

não gere problemas nem desmotivação entre os prefeitos e seus municípios; 

 A Câmara Temática irá se reunir, em outras ocasião, para discutir, adaptar e cumprir a 

lei da melhor maneira possível para os municípios 

 Próxima reunião dia 17/12/2015, as 10 horas na AGEM 

 Pré-Pauta: 

- Discutir a Lei nº13.089, de 12 janeiro 2015; 

- Plano de trabalho da Câmara Temática;  

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada. 
 

 

Santos, 26 de novembro de 2015 
 
 
 

DÁRIO M. LIMA 
Coordenador  

 
 
 
 
ALEXANDRE CRUZ DOS SANTOS  
Secretário 
 
 


