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DADOS GERAIS 

Data: 11/04/2017 Local: AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Tenisson Azevedo Junior Prefeitura de Mongaguá 

Eliana C. J. Pereira Prefeitura de Praia Grande 

José Ricardo Mafra Amorim Sec. Estado Energia e Mineração 

José Jaime Sznelwan  

Convidados  

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Fernando Murilo Lobão Soares AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Sania C. P. Baptista AGEM 

Edison Eloy de Souza CA/SP 

Rui Lemos Smith Prefeitura de Praia Grande 

Aloisio Ferreira Junior PM São Vicente 

Junior Mancuso PM São Vicente 

Adriano da Silva Gonçalves PM Praia Grande 

Jorge Manuel de Souza Ferreira PM Santos 

A.Alfredo B. de Freitas PM Peruíbe 

Márcio A. A. Quedinho AGEM 

Pauta divulgada em:  
06/03/2017 

Reunião iniciada às:  
14h50 

Término da Reunião às:  
12h508 

 

OBJETIVOS 

Item I – Aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II – Importância da Mineração na Região Metropolitana da Baixada Santista- José 
Jaime Sznelwar – Subsecretário e Estado de Mineração; 
Item III – Análise conjunta das principais questões do Estatuto da Metrópole; 
Item IV – Análise conjunta da proposta de nova estrutura da minuta de lei, conforme 
sugerido em reuniões anteriores: 
Item V - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: Municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá e Itanhaém; 
Secretarias de Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Saneamento e Recursos 
Hídricos, Esporte, Lazer e Juventude, Turismo e Meio Ambiente 

 Justificativa de ausência – Prefeitura de Bertioga – Arq. Urb. José Roberto Rebello 
 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática Arq. Eliana 

Ferreira e foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Aprovação da ata anterior, dispensa da leitura; 
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- Informe sobre o IV Workshop de Geoprocessamento da RMBS, realização da CT 
TIC, Itanhaém, no dia 26/04/2017, das  9:00 às 17:00; 

. Programa, palestrantes, contatos -  mquedinho@sp.gov.br; 

. Será enviada convite via email para todos os membros desta Câmara; 
- Informes gerais 
. Última reunião foi realizada em 22/03, tarefas Agem: 
. Envio de convites; 
. Fernanda fez um breve histórico do PMDE/Estatuto da Metrópole; 
. Momento atual - abrindo Oficinas para os atores externos, atores relacionados aos 

cinco eixos trabalhados; 
. Eixo novo de políticas sociais; 
. As Oficinas serão realizadas em 25 e 27/04 e 04/05; 
. Marcos apresentou o site da Agem; 
. As inscrições poderão ser feitas através do site da Agem; 
. Fernando, da AGEM informou sobre o público-alvo, importância da participação de 

pessoas ligadas ao tema; 
. Foram convidados por volta de 110 representantes da Sociedade civil; 
. Sania informou que o espaço é restrito; 
. Fernando solicitou contribuição de todos na elaboração da lista de convidados; 
- Importância da Mineração na Região Metropolitana da Baixada Santista - José 

Jaime Sznelwar – Subsecretário e Estado de Mineração cumprimentou todos os 
presentes e lembrou que é membro desta CT; 

. Falou que o Secretário Meirelles dá muita importância do trabalho conjunto com os 
municípios; 

. Missão colocar de pé os PDUIs; 

. Tônica do futuro escassez e abundância; 

. Minerais e o tempo: 1587, 2017, 2050; 

. Agenda da mineração; 

. Empregos; 

. Divisas; 

. Produção de agregados; 

. A importância da mineração e do RCD; 

. Produção mineral da Baixada; 

. RCC – resíduos da construção Civil; 

. Peruíbe – Reativação da atividade; 

. Secretaria tem interesse em aumentar a produção autosuficiente em brita; 

. Importa 100% de areia 

. Suprimento de areia para a Baixada Santista; 

. Deficit habitacional de São Paulo – discutir moradias, qualidade de vida; 

. Questão mineral está ligadas a questão de logística; 

. Tenisson colocou sobre a viabilidade de uma ferrovia – sem viabilidade técnica; 

. A Coordenadora agradeceu a apresentação e falou que o certo é partir para a 
reflexão; 

- Estatuto da Metrópole – dúvidas 
. Como aprovar; 
. Maior autonomia; 
. Não teremos muita flexibilidade para tratar do assunto; 
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. Obrigatório aprovação por Lei Complementar, prazo 13/01/2018; 

. Condição ele tem que ser aprovado por instância colegiada deliberative com 
representação da sociedade civil; 

. Penalidade – improbidade administrativa do Governador; 

. 1) Gestão e governança – art. 2°, III – condições; 

. PDUI e participação da sociedade civil; 

. Governança interfederativa; 

. Questão da governança é muito complexa; 

. I – instância executiva; 

. II – instância colegiada deliberative – Condesb mais sociedade civil; 

. III _ Agem organização pública com funções técnico-administrativa; 

. IV – Fundo – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas; 

. Tenisson – Fundo pode receber contribuições funanceiras de outros órgãos; 

. Sania – possibilidade de somar recursos – agrupar recursos de várias fontes; 

. Planejamento; 

. I - Art. 10 – aprovação do plano; 

. Validade; 

. Conteúdos mínimo do plano; 

. Funções, públicas de interesse comum – PMDE não atende o social; 

. Sania- acompanhar, fazer monitoramento; 

. Fernanda  - informações do monitoramento – posição atual; 

. II – Macrozoneamento – ZEEBS – será utilizado; 

. III – Parcelamento e uso do solo urbano – avaliar no Grupo de Trabalho – fazer 
uma versão e trazer para a Câmara Temática, adequar o ZEE; 

. IV – Diretrizes Articulação intersetorial próprio; 

. V – delimitação das áreas com Restrições a urbanização visando a proteção do 
patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial 
pelo risco de desastres naturais e existirem; 

. VII – o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições – licitação 
parada; 

. Amorim – link consolidação com os instrumentos que já estão homologados; 

. José Jaime Sznelwar – trabalho conjunto com a Casa Militar – Defesa Civil; enviarão 
o da Mineração; 

. Peruíbe – o IG pode auxiliar os municípios; 

. Eliana – art. 12, § 2°, elaboração do plano e na fiscalização da sua aplicação; 

. I, II e II; 

. Obrigação dos municípios – três anos para compatibilizar seus planos diretores; 

. Proposta de nova estrutura da minuta de lei (arquivo anexo); 

. Discutir o conteúdo do plano em primeiro lugar enquanto amadurece a questão da 
governança; 

. Amorim – alguns assuntos são de interesse de várias prefeituras – como corredores 
de infraestrutura – interesses comuns – onde colocar? 

. Edison, da CAU/SP - criação de indutores referenciais; 

. Estratégias de ação; 

. Eliana – o conteúdo do plano – PMDE, não será alterado agora; passar para a 
próxima reunião; 

. Adequar a minuta do projeto de lei a essa proposta; 
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. Sania existem várias leituras do Estatuto – instância deliberativa; 

. Baixada Santista está numa situação diferente das demais regiões metropolitanas; 
 Não havendo mais nada a tratar o Coordenadora encerrou reunião. 

 
 

Santos, 11 de abril de 2017 
 
 
 
 
 

ELIANA C. J. FERREIRA 
Coordenadora 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


