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CT PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                       007/2018 

DADOS GERAIS 

Data: 13/09/2018 Local: AGEM Horário: 13h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Alexandre Trombelli PM Guarujá 

Tenisson Azevedo PM Mongaguá 

Maurício Maranhão Sanches PM Peruíbe 

Eliana Cristina Jeronimo Ferreira PM Praia Grande 

Jorge Manuel de Souza Ferreira PM Santos 

José Ricardo Mafra Amorim  Sec. Est. Energia e Mineração 

Leonardo Rodrigues de Moraes Secretaria de Estado de Turismo 

Mônica Antonia Viana Sociedade Civil – Habitação e Desenvolvimento Urbano – 

Unisantos 

Ricardo dos Santos Ferreira Sociedade Civil – Mobilidade e Logística – AMEA 

Edson Ricardo Saleme Sociedade Civil – Mobilidade e Logística – OAB Santos 

André O. M.D. Castro Sociedade Civil – Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico – Corecon 

Convidados  

Fernanda Faria Maneghello Agem 

Luciana Freitas Lemos dos Santos  Agem/Condesb 

Sania C. D. Baptista Agem 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Pauta divulgada em: 
30/08/2018 

Reunião iniciada às: 
14h19 

Término da Reunião às: 
15h25 

 

OBJETIVOS 

Item I - Continuidade dos dois planos de trabalho em andamento; 
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 

Municípios: Bertioga, Cubatão, Itanhaém e São Vicente; 

Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Saneamento e Recursos Hídricos, Esportes, Lazer e 

Juventude e Meio Ambiente. 

Sociedade Civil: Saneamento e Meio Ambiente, Políticas sociais 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Aprovação da ata da reuniao anterior por todos os presentes; 
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- Envio de Manifestação ao Condesb questionado o andamento do projeto de lei; 

. Apresentação e discussão da minuta de solicitação ao Condesb para que seja 

encaminhada Manifestação ao governo do Estado; 

- Conselho gestor da APA Marinha, preocupação atividades turísticas e ocupação dos 

mangues, importância das discussões serem levadas a outros fóruns; 

. Próxima Oficina dia 20.09.18, no Clube Internacional de Regatas. das 9h00 às 17h00; 

. Prefeituras e APA não estão conversando; 

. A Coordenadora alertou os participantes para que os municípios participem das reuniões 

da APA;; 

. Quanto ao ZEE foi informado que o Estado começou o deles, um novo; 

. Ontem foi realizada Oficina o dia inteiro; 

. Nao ficou claro como será feito o zoneamento, a participação das prefeituras está 

previsto apenas nas Oficinas Públicas, é preciso espaço específico para manifestação 

visto que os Municípios tem compromissos com sua população e responsabilidades 

distintas; 

. É necessário que se garanta a compatibilidade dos ZEEs; 

. Monica sugeriu que se veja o ZEE de outros estados da federação; 

. Lembrado que as legislaçőes são independentes; 

. Convidar o Estado para vir fazer uma apresentação na reunião desta CT; 

- Em vista da apresentação do IBGE, foi proposta e aceita por todos a mudança da data 

da próxima reunião ordinária desta CT  para o dia 03.1018; 

. Falarão sobre os sistemas de dados; 

. Eles estão colhendo informações de regiões metropolitanas, pode-se pedir a inclusão de 

alguns dados; 

- Informe sobre Curso da Unisantos sobre Regularização Fundiária; 

- Planos de trabalho: 

. Áreas estratégicas de interesse metropolitano – acabado; 

. Implementação do PMDE aguardar trabalho da Plan Consultoria do Monitoramento; 

- Cartilha - Sania propôs que usem o power point apresentado nas audiências como inicio 

da publicação; 

. Monica levantou a questão do Termo de Cooperação Técnico-científica,  possibilidade de 

trabalho conjunto; 

. Roteiro será elaborado pela Agem; 

. Entrar o escopo geral do SIMA; 

. Trazer para discussão na reunião de novembro; 

- Comissão de acompanhamento do PDUI; 

- Como será a participação da sociedade civil 

- Instância deliberativa do PDUI; 
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- Participação de todos os municipios; 

- Equilíbrio de representações; 

- Comissão terá cunho técnico; 

- Preocupação com que as reuniões sejam  regionais; 

- Montar grupos, Regimento; 

- Chegar aos momentos sociais; 

- Monica  - como atingir esse público; 

- Rui falou da experiência do CBH, onde o voto é  tripartite; 

- Uma das propostas seria manter os 15 membros da sociedade civil e incluir um 

representante de cada município. Outra seria a participação por segmentos como no 

CBH BS e Conferência das Cidades; 

- Formação de Grupo para elaborar minuta de regulamentação da Comissão; 

- Grupo: Eliana, Monica, Saleme, Fernanda,  Sania, Ricardo, Mauricio e André; 

- Discutirão e trocarão ideias por email; 

- Prazo  - reunião 08.11.18 

- Mauricio propôs que tentem fazer via digital, montar uma previsão na minuta que o 

trabalho não dependa de deslocamento; 

- Proposta a realização de reuniões itinerantes; 

- Sugerido que as reuniões sejam semestrais, ou trimestrais, ou bimestrais, com reuniões 

extraordinárias; 

- Fernanda  informou que no Sima há possibilidade de se abrir um canal, um fórum 

fechado para este grupo; 

- Colocou também que o Instituto Lincoln está fazendo uma pesquisa referente ao Estatuto 

da Metrópole,  e estão com dificuldade para conversar com os municípios deCubatao, 

Mongaguá e Itanhaém; 

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

 
Santos, 13 de setembro de 2018 

 
 
 

ELIANA CRISTINA JERONIMO FERREIRA 
Coordenadora 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS  DOS SANTOS 
Secretária 

  


