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DADOS GERAIS 

Data: 12/12/2017 Local: AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

JOSÉ ROBERTO REBELLO PM Bertioga 

PAULO ROGÉRIO INDALÊNCIO PM Itanhaém 

ELIANA CRISTINA JERONIMO 

FERREIRA 

PM Praia Grande 

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA PM Santos 

Convidados  

ANDRÉ OLÍMPIO M. DU CHENOY 

CASTRO 

CORECON–SP / Delegacia Regional da 

Baixada Santista 

EDSON RICARDO SALEME Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – 

Seção Santos 

Convidados  

MÁRCIO A.A. QUEDINHO Agem 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS 

SANTOS 

Agem/Condesb 

SANIA C. D. BAPTISTA Agem 

Pauta divulgada em: 
05/12/2017 

Reunião iniciada às: 
14h57 

Término da Reunião às: 
16h12 

 

OBJETIVOS 

Item I – Informe sobre a 216ª reunião ordinária do Condesb realizada em 28/11/17; 
Item II – Minuta de deliberação para continuidade da sociedade civil; 
Item III – Próximos passos; 
Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências 

- Municípios: Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 

- Secretarias de Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Saneamento e Recursos 

Hídricos, Energia e Mineração, Esporte, Lazer e Juventude Turismo e Meio 

Ambiente. 

- Justificativas de ausências: Maurício Maranhão - Prefeitura de Peruíbe, Maria Emilia 

Botelho – Sec. Est. Meio Ambiente, Adalberto Nascimento dos Santos - Sec. Est. de 

Turismo, José Ricardo Mafra Amorim -  Sec. Est. de Energia e Mineração. 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Eliana Ferreira e foram discutidos os 

seguintes aspectos: 
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- A ata da reunião anterior foi aprovada por email; 

- Aprovação no Condesb do projeto de lei; 

. Encaminhamento da proposta para os trâmites necessários ao Secretário da Casa 

Civil e ao SubSecretário de Assuntos Metropolitanos e a Dra. Flavia, do Ministério 

Público (prestação de contas); 

- Discussão sobre a continuidade da participação da Sociedade Civil nesta Câmara; 

. Passar para aprovação na 217ª Reunião Ordinária do Condesb a continuidade 

sociedade civil nos trabalhos do PDUI nesta CT; 

- Próximos passos glossário, manual PDUI pela Unisantos - decidir na próxima 

reunião com a participação da sociedade civil; 

. Regulamentação das áreas de interesse metropolitano: desenvolveram para discutir 

na próxima reunião; 

. Regulamentação da Comissão- composição,  forma de funcionamento; 

. André - PMDE foi feito numa época que no contexto fosse diferente do de hoje, 

paralelamente ao PDUI necessidade de ser revisto o Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento Econômico; 

. Sania informou que no documento entregue prevê revisão em dois anos; 

. Marcio ressaltou que um dos passos é solicitar a empresa que está desenvolvendo o 

programa apresente as CTs; 

. A Coordenadora solicita agendamento de apresentação do SIMA, visto que tem 

relação direta com os trabalhos desta câmara; 

. Andre levantou questões sobre turismo na RMBS/atrativos turísticos; 

. Sugeriu pensar a longo prazo; 

. Questão do PMDE, como está sendo feito o sistema de monitoramento, há muita 

informação a ser atualizada em termos de política e diretrizes; 

. A questão de mobilidade urbana, resíduos sólidos - tem ligação direta com  esta CT 

e o PDUI; 

. Jorge Manuel colocou que outra alternativa além de turismo seria atrair indústrias 

para a região; 

. Coordenadora afirmou a necessidade de renovação do mercado, absorver; 

instalação,  localização,  temos um drama devido a licenciamento ambiental e 

também colocou sobre a questão de segurança e deslocamento seguro; 

. Paulo Indalêncio - turismo potencial; 

. Sania - a forma de produzir será diferente, o que é indústria e o que é serviço esta 

cada vez mais difícil de  distinguir; 

. Investir em serviços, associar a alta tecnologia com a natureza, cultura e histórica; 

. A Coordenadora levantou a necessidade de  trabalho conjunto com a CT de Turismo, 

revisar PDTUR 

. Prioridade -  encaminhamentos que se seguem ao Plano de Desenvolvimento 
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Urbano Integrado; 

. Marcio elaboração de plano de trabalho; 

. Integração das CTs; 

. Proposta da primeira reunião de 2018: plano de trabalho e cronograma de reuniões; 

. André - Emplasa fonte de inspiração, para beber conhecimentos; 

. Marcio explicou que a Agem ja trabalha com a Emplasa - Agente técnico; 

. Sania exemplificou citando o trabalho que esta sendo feito no PLHIS, CT Habitação; 

. Eliana colocou sobre dados de desenvolvimento econômico, a maioria das 

prefeituras não tem atualizado; 

. André indicou Multicidades - anuário da Frente Nacional dos Prefeitos; 

. Sania criar sistemas que se conversem; 

- Próxima reunião 09/01/2018,  14:00  - Plano de trabalho, Calendário e PDUI 

 Não havendo nada a mais a ser discutido foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 12 de dezembro de 2017 

 
 
 

ELIANA CRISTINA JERONIMO FERREIRA 
Coordenadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 
  


