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DADOS GERAIS 

Data: 25/04/2012 Local: Sala de Reunião da Agem Horário: 14h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Márcio Antônio Rodrigues de Lara PM Santos 

Luiz Sérgio P. Pontes PM Praia Grande 

Mauricio Maranhão Sanches PM Peruíbe 

Ricardo Santos Ferreira PM Mongaguá 

Paulo Sérgio Fonseca Sec. Est. Meio Ambiente 

Convidados:  

Adroaldo Vasconcelos PM Peruíbe 

Sonia Biziak Agem 

Jan Rieswick Acep Peruíbe 

Elaine Rossi Rodrigues Borges AGEM 

Ricardo Junqueira Fuji Sec. Est. Energia 

Willian Oliveira Roemer Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
17/10/2013 

Reunião iniciada às:  
14h30 

Término da Reunião às:  
16h06 

 

OBJETIVOS 

Item I – Retomada dos trabalhos; 

Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Bertioga, Cubatão, Itanhaém,Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 
Estado: Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Planejamento e Desenvolvimento Regional, 
Emprego e Relações do Trabalho, Habitação, Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, Logística e 
Transportes e Transportes Metropolitanos  
Relato do andamento dos trabalhos: 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador desta Câmara Temática, que agradeceu a todos pela 
presença e convidou a sra. Luciana Freitas Lemos dos Santos para secretariar a reunião; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Breve histórico do programa CESPEG, coordenado pelo Ubirajara; 

 Conjunto  das somas desenvolvidas desde 2011 sob o comando da Sec. de Energia; 

 Questão porto -  área molhada é muito importante; 

 Esta Câmara fazia agendas aliadas com o Governo do Estado; 

 Fóruns tem que estar alinhados; 

 Trabalhos executados pela CT como áreas disponíveis, inventário de áreas; 

 Ações municipais não estavam alinhadas com o gerenciamento costeiro; 

 PMDE BS; 

 Reativação da Câmara Temática; 
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REGISTROS 

 O objetivo é voltar a se reunir com o apoio da Secretaria de Energia; 

 Existem muitos avanços a serem alcançados; 

 Sergipe e Alagoas descobriram bolsas, são 100% Petrobras; 

 Tecnologia do pré sal esta sendo desenvolvida, é cara; 

 Mudança de infraestrutura; 

 Fundamental a presença do Estado; 

 Desafios que tem a ver com a RMBS: infraestrutura, formação de mão de obra,; 

 Este fórum esta aberto para discussões; 

 Apoio do SENAI; 

 Ter empresas que atendam a Petrobras; 

 Primeiro desafio grande e a área de plataforma para apoio logístico; dois piers, apoio para as 

plataformas; 

 Petrobras é muito rigorosa no que tange ao meio ambiente 

 Rede BS; 

 Desenvolver as empresas da Baixada Santista; 

 Apoio do Estado e  buscar experiências fora; 

 Santos enviou a Câmara três projetos de lei de tecnologia e empreendedorismo, de concessões; 

 PPP; 

 Trazer o pessoal da Investe São Paulo; 

 Encaminhar listagem de representantes; 

 Saipem, Petrobras e Iesa - empresas atuando na BS; 

 Houve investimentos significativos; 

 Preocupação forte com boom populacional; 

 Trabalho do PINO – petróleo e gás -  medida complementar para turismo e atividade portuária; 

 Existência de material disponível no site da Secretaria de Energia; 

 Entrega de material da Secretaria Estadual de Energia e de mapas -  escoamentos e municípios que 

recebem royalties, ambos estão no site da Secretaria; 

 Importância do papel da CT para congregar os municípios; 

 Alinhamento de todas as prefeituras; 

 Mostrar o potencial externamente e internamente; 

 Responsabilidade do poder público; 

 Experiência do município de Guarujá com a SAIPEM; 

 Acesso rodoviário é prejudicado; 

 Acesso hidroviário estão estudando; 

 Comprometimentos da Prefeitura de Guarujá e da empresa; 

 Integração dessa CT com as demais principalmente com a do Plano Estratégico; 

 Ver no que está inserido o Petróleo e Gás no Plano Estratégico; 

 Porto e Retroporto; 
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REGISTROS 

 Parque tecnológico - formatar um fórum para troca de ideias; 

 Convidar a Petrobras para participar das reuniões; 

 Uma das preocupações percebidas é quanto aos impactos ambientais; 

 Colocar a questão ambiental, de envolvimento sustentável; 

 Plano Nacional de Contingências, as chances de um desastre de derramamento de óleo é muito 

remoto, as chances de acontecer é no terminal de embarque em São Sebastião; 

 Como essa Câmara vai oferecer um apoio as empresas que irão se instalar, oferecendo um suporte 

para atração de investimentos; 

 Evento - não está agendado com o Secretário, agendar a reunião no mesmo dia da assinatura do termo 

a ser assinado com a Petrobras e o Centro Tecnológico de Santos; 

 Importância do nivelamento da CT; 

 Atualização dos dados; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 23 de outubro de 2013 

 
 

OMAR SILVA JUNIOR 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


