
 
Ata de Reunião da Câmara Temática Especial de Equalização das Leis Municipais com Caráter Metropolitano  

12 de fevereiro de 2016                                                    
N 001/16 

 

CT EQ 001.16 

      DADOS GERAIS 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Rafael Luiz Garcia CM Mongaguá 

Leandro Matsumota PM Guarujá 

Ademir Gusmão Fonseca Sec. Est. Transportes Metropolitanos 

Celso Luiz Barbosa Secretaria Est.de Logística e Transporte 

Maria Helia Farias Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

Helio Vieira AGEM 

Marcia R. Braz Lia CM Bertioga 

Fabio Moura dos Santos CM Cubatão 

Convidados:  

Caroline de Souto Branco Coutinho AGEM 

Alexandre Cruz dos Santos AGEM/Estagiário 

Marcelo Hermsdorf Agem/Estagiário 

Gilson Soares dos Santos UVEBS 

Richard Durante Junior AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Gilson Miguel AGEM/Condesb 

Pedro Garofalo UVEBS 

Pauta divulgada em: 
05/02/2016 

Reunião iniciada às:  
9h50 

Término da Reunião às:  
11h30 

 

OBJETIVOS 

Item I – Retomada dos trabalhos;  
Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 
Ausências: 

Prefeituras: Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá,  Peruíbe, Praia Grande, Santo e São Vicente 

Câmaras Municipais:  Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente 

Estado: Secretarias de Energia, Saneamento e Recursos Hídricos, Habitação, Educação, Saúde, 

Planejamento e Gestão e Desenvolvimento Social 

 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e Diretor Executivo da 

AGEM, Helio Vieira e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Carteira de gratuidade de transportes para pessoas com deficiência; 

. Chamar Edmeia e Rogerio Placido, da EMTU; 

. Dificuldade surgiu devido a intervenção de Edmur Mesquita; 
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. Houveram óbices que foram superados; 

. O pedido era a integração; 

. Prefeituras deverão adotar a legislação do Estado; 

. Esclarecimentos junto as prefeituras e empresas; 

. Leandro e Maria Helia levantaram a necessidade de resgatar todo o trabalho já feito; 

. Ademir colocou a necessidade de amarrar informações para quantificar. O Estado que tocaria; 

. Recuperar o que foi feito anteriormente; 

. Quem vai tocar é a EMTU; 

. Marcia, de Bertioga, Vereadora necessidade de atualização dos cadastros;  

. Conversar com o Rogério Plácido e fazer a proposta de legislação comum a todos os 

municípios;  

. Pedro Garofalo - ano eleitoral, importância de se fechar as pautas nesse semestre;  

. Sidméia mandou minuta de contrato e como é feito no Estado; 

. Projeto está pronto; 

. Programar em outra reunião do Condesb; 

. Leandro necessidade de conversa politica; 

. Marcia questão do acompanhante, carteira individualizada; 

. Redó - pedir para Sidméia apresentar a proposta em reunião de março do Condesb, para a 

EMTU liberar carteirinha metropolitana, 1a. Fase; 

. Conveniar EMTU com as prefeituras; 

- Legislação selo metropolitano de turismo; 

. Envolvimento dos órgãos estaduais na discussões do selo; 

. Selo turismo , Redó, se comprometeu a elaborar projeto de lei para trazer em reunião do 

Conselho para aprovação; 

. Ajuda de Matsumota para elaboração; 

. Helio propos que os juridicos das prefeituras analisem a proposta; 

. Leandro será uma sugestão do Condesb; 

. Helio manifestar que está elaborado o projeto de lei; 

. Leandro texto a ser aprovado pelos prefeitos; 

. Uvebs todos apresentarem para suas CMs; 

. Leandro discussão jurídica com Secretários e Procuradores Jurídicos para discutir questões de 

pendências jurídicas; 

. Apresentar em reunião do Condesb; 

- Resíduos sólidos; 

. Entrega  de solicitação da Uvebs a Agem de acompanhamento do plano metropolitano de 
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resíduos sólidos; 

. Helio - Processo está caracterizado com forte participação da comunidade, papel da Uvesb; 

. que se tem hoje foi uma tentativa de promover um debate ; 

. Está na fase de terminar a montagem de edital; 

. As questões do ofício serão respondidas formalmente; 

- Questão dos pedágios no litoral sul, pedido de transparência,  audiências públicas; 

. Grupo de Trabalho de Mobilidade está  acompanhando essa atividade; 

. Cesar as audiências públicas estão sendo feitas; 

. A Artesp está agora na Secretaria de Governo e ela é que comanda esse processo; 

. DER está correndo o processo; 

. Redó solicitou a participação de representante da Uvesb, na GT mobilidade para ter 

informações; 

- Helio conversa com Sidméia e com os Prefeitos – contatos; 

- Próxima reunião 18.03 - com Redó, Pedrinho e Helio 

 Nada mais havendo a ser discutido o Coordenador deu por encerrada a reunião. 

 
Santos, 12 de fevereiro de 2016 

 
 
 
 

HÉLIO VIEIRA 
Coordenador 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 


