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DADOS GERAIS 

Data: 22/03/2017 Local: AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Gustavo Martins Rondini PM Guarujá 

José Ricardo Mafra Amorim Sec. de Estado de Energia e Mineração 

Amaury Fernando Tavares PM Bertioga 

Tenisson Azevedo Junior PM Mongaguá 

Maurício Maranhão Sanches PM Peruíbe 

Alexandre Trombelli PM Guarujá 

Eliana C. J. Ferreira PM Praia Grande 

Convidados  

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Helio Vieira AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Sania C. P. Baptista AGEM 

Rui Lemos Smith Prefeitura de Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
15/03/2017 

Reunião iniciada às:  
14h45 

Término da Reunião às:  
17h08 

 

OBJETIVOS 

Item I – Fechamento das Oficinas Temáticas com a participação da sociedade civil, no 
mês de abril dando prosseguimento aos debates sobre o Estatuto da Metrópole: datas e 
palestrantes; 
Item II – Devolutiva dos municípios sobre a minuta do projeto de lei; 
Item III – Cronograma – calendário; 
Item IV – Andamento dos trabalhos; 
Item V - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: Municípios – Cubatão, Itanhaém, Santos e São Vicente – Estado – 

Emprego e Relações do Trabalho, Planejamento e Gestão, Saneamento e Recursos 

Hídricos, Esportes, Lazer e Juventude, Turismo e Meio Ambiente.  

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática, Arq. Eliana 

Cristina J. Ferreira e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Oficinas: propor datas factíveis e definitivas.  

' Definido:  

' 25/04 - 14h - Políticas Sociais; 

' 27/04 - 9h - Mobilidade e Logística; 

' 27/04 - 14h - Habitação e Desenvolvimento Urbano; 

' 04/05 - 9h - Saneamento e Meio Ambiente; 
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' 04/05 - 14h - Planejamento e desenvolvimento econômico; 

' ‘Propostas de palestrantes; 

' A divulgação ao público será iniciada após reunião do Condesb em 28/03; 

' Divulgar inicialmente local, datas e temas. Palestrantes após confirmação; 

' As inscrições serão online com vagas limitadas; 

' Divulgar internamente para que os setores institucionais compareçam; 

- Devolutiva sobre minuta de lei; 

. Peruíbe apresentou considerações para que a minuta de lei seja mais enxuta; 

. Santos enviou por email mas não compareceu para esclarecimentos;. 

. Guarujá justificou transição de representantes e enviará Posteriormente; 

. Agem fará documento único com contribuição de Praia Grande, Peruíbe e Santos 
para encaminhar aos demais; 

- Cronograma:  

. Propor reuniões da CT toda segunda quarta-feira do mês (a tarde); 

. Na Fase V, prevista consulta pública sobre o PL em abril. - rever prazo; 

. Na Fase VI, prevista para agosto o PL já deve ter forma.-  rever prazo; 

. Definido:  

-  As reuniões serão realizadas toda segunda terça-feira do mês as 14h00; 

. Fase V, consulta pública online sobre PL: adiar para maio; 

. Fase VI, nove audiências públicas: devem ocorrer no mínimo 30 dias após início da 
consulta online, manter os meses de junho e julho; 

. O prazo para envio do PL à ALESP foi aprovado pelo Condesb e deve-se tentar 
manter: setembro/17; 

. Agem consultará oficialmente a Procuradoria Jurídica do Estado para confirmar 
data limite de envio para que o PL possa ser aprovado até 31/12/17; 

. Agem aventou a alternativa de aguardar melhores definições pois há possibilidade 
de alteração da lei federal e adiamento de prazo; 

. A Câmara Temática entendeu que os trabalhos devem buscar o cumprimento dos 
prazos estabelecidos por lei e acordados com o Condesb; 

- Andamento:  

. Propor Grupo de Trabalho para discussão de conteúdo do plano e minuta, com 
reuniões semanais até deslanchar; 

. Primeira Pauta GT: Levantamento das questões em aberto e ações necessárias 
para cumprimento do conteúdo mínimo e prazo;. 

. Devem ser previstas zonas para aplicação dos instrumentos da EC, avaliar ZEE-
BS (art 9º, inciso V); 

. Não houve voluntários para integrar GT, apenas Praia Grande e Agem; 

. Devido a ausência de vários integrantes a AGEM encaminhará convite a todos por 
mail; 

. Reunião agendada para o dia 30/03, 9h00;.  

- Proposto que seja feita apresentação da Secretaria de Energia e Mineração, com 
foco na RMBS, o que foi aprovado por todos os presentes; 

- .A Secretaria Executiva do Condesb fará o convite para que a apresentação ocorra 
na próxima reunião, em 11/04; 
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- Ao final, os presentes abordaram ainda a importância de levantamento aéreo 
fotogramétrico para a Baixada Santista, com data e escala comum a todos os 
municípios, em período concomitante ao início da vigência do PDUI-BS, 
constituindo assim um marco de referência para o planejamento da região bem 
como ferramenta de monitoramento da evolução de implantação das diretrizes ali 
contidas. 

 Não havendo mais nada a tratar o Coordenadora encerrou reunião. 

 
 

Santos, 22 de março de 2017 
 
 
 
 
 

ELIANA C. J. FERREIRA 
Coordenadora 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


