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DADOS GERAIS 

Data: 09/05/2017 Local: AGEM Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

José Roberto Rebello PM de Bertioga 

Pedro de Sá PM Cubatão 

Eliseu Braga Chagas PM Itanhaém 

Tenisson Azevedo Junior PM Mongaguá 

Maurício Maranhão Sanches PM Peruíbe 

Eliana C. J. Ferreira PM Praia Grande 

Jorge Manuel de Souza PM São Vicente 

José Ricardo Mafra Amorim Secretaria de Estado de Energia e Mineração 

Maria Emília Botelho Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

Convidados  

Fernanda Meneghello AGEM 

Fernando Murilo Lobão Soares AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM 

Márcio de A. A. Quedinho AGEM 

Sania Baptista AGEM 

Alexandre Trombelli PM de Guarujá 

Renata Fagundes dos Santos PM de Santos 

Pauta divulgada em:  
02/05/2017 

Reunião iniciada às:  
14h30 

Término da Reunião 
às:  

16h31 

 

OBJETIVOS 

Item I – Aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II – Balanço das Oficinas Temáticas; 
Item III – Organização das Audiências Públicas pré-agendadas para início de agosto, com 
auxílio das prefeituras; 
Item IV – Discussão sobre o conteúdo da minuta, com base na nova estrutura 
apresentada; 
Item V – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

. Ausências: 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Saneamento e Recursos Hídricos, Esporte, 
Lazer e Juventude e Turismo. 
 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática, Arq. Eliana 
Ferreira e foram discutidos os seguintes aspectos:  

Ata de Reunião da Câmara Temática Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico 

N 005/ 2017 
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 Aprovação da ata da reunião anterior: aprovada por unanimidade;  
 Balanço das Oficinas Temáticas: 
. Sucesso das Oficinas Temáticas; 
. 231 participantes; 
. Apresentação de resumo das Oficinas pelo Jornalista Marcos Augusto, da AGEM 

(documento anexo que foi encaminhado a todos os membros desta CT e 
convidados presentes nesta reunião), o qual informou que tomou por base as 
entrevistas feitas com os palestrantes e debatedores; 

. Número de inscrições via site: 
- Planejamento e Desenvolvimento Econômico - 11 
- Habitação e Desenvolvimento Urbano - 21 
- Mobilidade e Logística - 24 
- Saneamento e Meio Ambiente - 36 
- Políticas Sociais - 36 

. Informou que o total de inscrições por oficina (128) difere do número de pessoas 
que fizeram inscrição (82), porque houve quem se inscreveu em mais de um 
debate – e até para os cinco encontros; 

. Foi proposto avaliar a possibilidade de utilizar o trabalho apresentado pelo Núcleo 
de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade Santa Cecília (Unisanta) para o 
sistema de monitoramento do PDUI, FPIC meio ambiente e saneamento;  

. Maria Emília Botelho levantou a questão de desconhecimento dos trabalhos do 
Fehidro e a necessidade de aproximação com o CBH BS; 

. Sania colocou a necessidade de resgatar Termo de Cooperação e reinterá-lo; 

. Necessidade de compatibilizar demandas: PMDI, PMDE, CBH BS, GERCO; 

. Pautar trabalho feito pelo Cepam com as CTs, pois serão base para metas e 
objetivos; 

. Dados das oficinas; 

. Resultados preliminares; 

. Pactos; 

. Objetivos e metas levantados; 
 Organização das audiências públicas que estão pré agendadas para início de 

agosto, com auxílio das prefeituras; 
. A Agem apresentou cronograma prévio para a realização das audiências públicas 

(documento anexo que também foi encaminhado aos membros da CT e 
convidados presentes nesta reunião) e solicitou auxílio das prefeituras para 
realização dos eventos;  

. Foram citadas questões de formalidades a serem cumpridas como publicação de 
edital, regulamento, taquigrafia, transcrição, cerimonial e registro das audiências; 

. Será publicado edital e regulamento único para as nove audiências; 

. O regulamento está em elaboração pela Agem; 

. Houve sugestão de que seja levada para aprovação do CONDESB, as datas das 
audiências, na reunião de junho;  

. Será preciso local com capacidade de pelo menos 100 lugares; 

. Pedro de Sá propôs que sejam utilizadas as páginas/sites das prefeituras; 

. Envolvimento das Câmaras Municipais; 

. Alexandre Trombelli, de Guarujá ressaltou a importância da participação do 
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Prefeito; 
. Sania participação do Ministério Público; 
. A Coordenadora colocou necessidade de envio de convites formais às autoridades 

e MP; 
. Foi sugerido convidar Secretários de Estado e Alesp; 
. Foi acordado retorno por email até dia 17/05/17 para validação das datas 

sugeridas e informações sobre disponibilidade de local, cerimonial, gravação, 
tradução em libras, relatoria etc.; 

. Será enviado email aos membros da Câmara para que sejam tomadas as 
providências em suas cidades;  

 Discussão sobre o conteúdo da minuta do projeto de lei, com base na nova 
estrutura apresentada; 

. Foram apresentadas questões relacionadas ao conteúdo da minuta para que o 
mesmo possa ser concluído e repassado ao grupo para análise; 

. Foi solicitada contribuição dos presentes; 

. As funções públicas precisam ser validadas por Deliberação do Condesb; 

. O PMDE-BS foi aprovado em reunião do Condesb, é preciso averiguar necessidade 
de homologar por Deliberação; 

. Foi aventada a possibilidade de consulta jurídica à PGE, os representantes do 
Estado apontam preocupação em relação ao tempo de resposta. 

. Será provocada a Emplasa para um posicionamento oficial do projeto de lei 

. Mauricio, de Peruíbe levantou a questão de se ter cuidado com o nivelamento das 
demais regiões metropolitanas; 

. Chamar a lei de plano, conjunto de instrumentos de planejamento PMDE, ZEE e 
sistema de acompanhamento que ainda estão desenhando; 

. Valorizar as governanças existentes na região; 

. Amorim, da Secretaria de Estado de Energia e Mineração levantou a preocupação 
em padronizar tudo; 

. A Coordenadora perguntou sobre o mapeamento de áreas de risco, se todos os 
municípios possuem e se há necessidade de incluir na lei agora. 

. Foi consensuado que é uma estratégia a ser trabalhada, e será construída no 
acompanhamento, após estudos específicos; 

. Fernanda, da AGEM, propôs que se utilize recurso do Fundo para terminar o 
mapeamento de suscetibilidade, de três municípios; 

. Mauricio Maranhão. Propôs a abertura de um quinto eixo no PMDE, políticas 
sociais; 

. Para as diretrizes e ações de Políticas Sociais é preciso auxílio do Eixo. Verificar se 
já existe algum estudo em andamento que possa ser aproveitado;  

. Agem marcará reunião com a Coordenação do Eixo de Políticas Sociais; 

. Foi ratificada decisão feita em reunião anterior de que os objetivos e ações do 
PMDE BS não farão parte da minuta de lei, serão inseridas diretrizes gerais; 

. É preciso definir formas de alteração do PMDE BS com cuidado para não engessar 
ações futuras, ver a possibilidade de se realizar por Resolução; 

. Avaliar se haverá normativa distinta para a questão da governança antes do plano. 
É preciso consultar formalmente o Estado sobre orientações a respeito; 

 Outros assuntos; 
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. Foi informado que o IBGE implantará nova rede de nivelamento altimétrico na 
costa brasileira, com objetivo de avaliar os efeitos das mudanças climáticas; 

. O projeto está em discussão no Ministério do Planejamento, Conselho Nacional de 
Cartografia – CONCAR e o IBGE manifestou interesse em aproximar o Condesb das 
discussões;  

 Conforme pré agendado, a próxima reunião será realizada em 13 de junho; 
 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 9 de maio de 2017 

 
 
 

ELIANA CRSTINA JERÔNIMO FERREIRA 
Coordenadora 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


