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DADOS GERAIS 

Data: 27/10/2016 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Eliseu Braga Chagas PM de Itanhaém 

Maurício Maranhão Sanches PM de Peruíbe 

Eliana C. F. Ferreira PM Praia Grande 

Rosangela Silva Martins Cuoghi PM de São Vicente 

Elcio Cavalcanti dos Santos Saneamento e Recursos hídricos 

Laura Alves Ruiz Claudio Sec. de Planejamento e Des. Regional 

Convidados  

Hélio Vieira AGEM 

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Sania Cristina Baptista AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcelo Hermsdorf GEM/Estagiário 

Rui Lemos Smith PM de Praia Grande 

Renata F Fagundes dos Santos PM de Santos 

Leandro Geniselli  PM de São Vicente 

Pauta divulgada em:  
27/10/2016 

Reunião iniciada às:  
10h04 

Término da Reunião às:  
11h32 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Estatuto da Metrópole – próximos passos para o debate público; 

 Item II – Minuta do projeto de lei; 

 Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá e Mongaguá. 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Energia, Esportes, Lazer e Juventude, Meio Ambiente e 
Turismo. 
Justificativa de ausência: Prefeitura de Guarujá - Dario 

 Os trabalhos foram aberto pela Arq. Fernanda Meneghello, Diretora Adjunta Técnica, da 
AGEM e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Quanto ao Estatuto da Metrópole: 
. Adiar as oficinas com a participação da Sociedade Civil, que estavam previstas para serem 

realizadas no mês de novembro de 2016, para fevereiro e março de 2017 devido as 
mudanças nas prefeituras; 

. Foi apresentada minuta de Projeto de Lei para ser debatida na próxima reunião da CT; 

. Alteração cronograma; 

. Estender o prazo; 

. Apresentação de minuta de projeto de lei; 

. Sania, da AGEM levantou a questão de como fazer para discutir com a sociedade civil,  
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ajuda na lista de atores; 

. Rui, de Praia Grande colocou que é  prudente que se transfira para fevereiro pois, haverá 

mudanças nas Secretarias municipais; 

. Viável estudo de como será trabalhado com a sociedade civil; 

. Helio, da AGEM informou sobre o lançamento rede Santos-sociedade civil e que se reunirá 

com eles dia 07/11, onde se terá mais uma oportunidade; 

- Quanto mobilização dos prefeitos: 
. Foi sugerido pelo representante de Praia Grande que a AGEM realizasse uma 

apresentação na reunião do CONDESB de janeiro de 2017, informando o funcionamento 
do Sistema de Governança da RMBS e prestando contas dos trabalhos realizados nos 
últimos 5 anos; 

. Fernanda colocou sobre o papel da sociedade civil e informou que está sendo estudado 

como será feita a amarração; 

. Rui propôs a reavaliação das CT's; 

. Helio levantou a questão de projetos que são aprovados e que não tem recursos para 

atendê-los; 

. Elaboração de material para as CT's, por eixo; 

. Proposta/minuta de projeto de lei; 

. Sania informou que é uma primeira versão que está sendo discutida; 

. Complementa a lei que criou a região,  não revoga; 

. Artigo 3.º  é um glossário; 

. Ver amarração com legislação,  estão com dúvidas; 

. Principios do Estatuto; 

. Diretrizes do próprio plano - ver se ainda estão valendo, se se mantém; 

. Objetivos; 

. Ordenamento territorial é amarrado que o nosso  zoneamento é o ZEE 

. Áreas de interesse metropolitano - deixar mais em aberto, definirão e que poderão ser 

delimitadas por lei específica a posteriori; 

. Governança sugerindo uma estrutura quadro anexo; 

. Criar um comitê consultivo que o caso da lei ele delibera, terá  cinco representantes  por 

eixo;  cinco representantes da sociedade civil eleitos por FIC e dois representantes de 

órgãos cooperados GCOSTEIRO e CBH; 

. Esse comitê irá acompanhar a implantação do plano bem como o seu  monitoramento; 

. Proposta supervisão externa sugerido parceria com universidades, parque tecnológico 

entre outros; 

. Sugerido que sejam convidados três representantes da União,  não sabem se a lei 
estadual comporta isso;  

. Como eleger - junho de 2016; 

. Discutir as areas estratégicas de interesse metropolitano 

. Maurício acrescentar forma de revisão da lei, estrutura 

. Como revisar, de que forma e quem participar 

. Reflexao para melhorar questões sobre o Fundo, CT's 
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. Terá que ser amarrado tudo o que temos, complementando e não revogando 

. Esse é um exercício preliminar 

. Minuta do projeto será repassado e o cronograma será alterado pelo site 

. Sociedade civil, trabalho com as CT's, necessidade de direcionar 

. Amadurecer como será feito o processo 

. Atores da Sociedade Civil por Função Pública de Interesse Comum como mobilizar -  

desde já até fevereiro/março de 2017, como credenciar -  até abril/maio de 2017 

(Audiências Públicas) 

- Encaminhamentos: 
. Alteração do cronograma no site da AGEM; 
A próxima reunião da CT será realizada em 29 de novembro de 2016, com a seguinte pauta: 

Comentários e sugestões ao Projeto de Lei 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 27 de outubro de 2016 
 
 
 

 
FERNANDA FARIA MENEGHELLO 

Diretora Adjunta Técnica da AGEM 
 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


