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REUNIÃO CT MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 001/14 

DADOS GERAIS 

Data: 12/11/2014 Local: AGEM BS  Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Adilson Cabral da Silva PM Guarujá 

Natália Ramos Corrani PM São Vicente  

Roberto Martins Costa PM Bertioga 

Marisa Roitman  PM Bertioga 

Marise Céspedes Tavolaro  PM Santos  

Rosana Filippini Bifulco Oliveira  PM Itanhaém  

Adriano Donati  PM Mongaguá  

Sávio Evaristo Ribeiro Martinez  Sec. Est. Saneamento e Rec. Hídricos  

Leila Tendrih  Sec. Est. Planejamento e Des. Regional 

Maria Emília Botelho Sec. Est. Meio Ambiente 

Convidados:  

Elaine dos Santos Rovati PM Praia Grande 

Carlos Vicente Mensingem PM Praia Grande 

Evandro Barros da Silva  Agem/Estagiário 

Gilson Miguel  Agem  

Ana Lúcia Buccolo Marques  Agem  

Pauta divulgada em: 
10/11/2014 

Reunião iniciada às:  
14h27 

Término da Reunião às:  
15h27 

 

OBJETIVOS 

Item I – Novo formato de atuação das Câmaras Temáticas e organização por campos funcionais; 
Item II – Junção das Câmaras Temáticas de Saneamento e Meio Ambiente;  
Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Cubatão e Peruíbe.  
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Energia, Habitação e Turismo.  
Justificativa de ausência: Cynthia R. Caly Tedorenko, prefeitura de Peruíbe.   
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Adilson Cabral, o qual 
dará continuidade aos trabalhos da Câmara Temática; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
 Apresentação dos representantes; 

 Coordenador informou sobre a troca de Secretaria no município de Guarujá e comentou sobre 

a elaboração do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista, 

levando a um processo de configurações das Câmaras Temáticas dando mais efetividade nas 
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ações; 

 Citou que foram criados através do PMDE BS quatro eixos com a proposta de reorganizar as 

Câmaras Temáticas em torno deles e em sequência relatou sobre a nova junção das Câmaras 

Temáticas de Meio Ambiente e Saneamento; 

 Explicou que a Câmara Temática se encontra no eixo de Meio Ambiente e as Câmaras 

Temáticas terão um interlocutor para cada eixo, sendo assim totalizando quatro interlocutores 

que participarão das reuniões do Grupo de Planejamento Regional;   

 Maria Emília, da Secretaria de Meio Ambiente, comentou em relação a matéria do jornal A 

Tribuna dos deputados eleitos da Baixada Santista contra as ações da Agência Metropolitana 

por falta de informações e ressaltou sobre sua solidariedade a todos os técnicos da Agem e ao 

Marcelo Bueno, Diretor Executivo da Agem; 

 Ressaltou que o principal ponto dentro do planejamento do eixo é a destinação final dos 

resíduos sólidos e serão levantados propostas de trabalho das Câmaras Temáticas que serão 

analisadas pelo Grupo de Planejamento para poder ser levado ao Condesb e as Câmaras 

Temáticas irão trabalhar em cima das diretrizes apresentadas pelo Condesb; 

 Coordenador comunicou que todos os representantes levantem assuntos de interesse 

metropolitano para que sejam discutidos;        

 Carlos Vicente, de Praia Grande, explicou sobre a diferença entre saneamento básico e 

saneamento ambiental e comentou sobre os problemas com a coleta seletiva;  

 Marisa Roitman, de Bertioga, relatou sobre uma reunião passada com os representantes da 

Cetesb onde foi discutido o ponto de vista sobre o código florestal e que seria interessante a 

retomada destes assuntos;        

 Carlos Vicente propôs que sejam realizados convites a palestrantes para abordarem sobre 

temas da área na Câmara Temática;      

 Coordenador mencionou que há uma necessidade de um plano de trabalho e que sejam 

levantados os temas importantes para definir uma linha de trabalho;  

 Maria Emília comentou que já existem demandas definidas no Plano de Desenvolvimento 

Estratégico na área de saneamento básico e temos que nos orientar nessas diretrizes do 

plano, levando a elaboração de projetos em caráter metropolitano para a solicitação de 

recursos; 

 Marisa Roitman mencionou sobre a discussão sobre a instrução Consema n.º 01/2014 a qual 

delega aos municípios o licenciamento de impacto local e o interesse de construir juntos uma 

estrutura municipal; 

 Relatou ainda que seria interessante chamar um representante, fazer um planejamento e uma 

capacitação através da Cetesb;  

 Carlos Vicente comentou sobre os problemas dos municípios sobre o licenciamento das 
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atividades de impacto local e os altos custos aos municípios;   

 Coordenador citou sobre a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 

1999 onde o município de Guarujá assumiu a obrigação de não licenciar nenhum 

empreendimento;  

 Rosana Filippini, de Itanhaém, ressaltou novamente sobre a importância da resolução do 

Consema;  

 Marise Céspedes, de Santos, mencionou sobre a questão da revisão dos planos de 

saneamento e planos regionais dos municípios da Baixada Santista e comunicou da assinatura 

do convênio com o programa De a Mão Para o Futuro que o principal objetivo é diminuir o 

volume de recicláveis que chegam aos aterros sanitários, com a inclusão das cooperativas e 

associações de catadores; 

 Natália Ramos, de São Vicente, abordou sobre a balneabilidade das praias e rios e sobre o 

plano municipal de recuperação da Mata Atlântica;  

 Coordenador destacou que serão discutidos os seguintes assuntos:  

 Destinação final de resíduos sólidos; 

 Licenciamento – Entendimento da resolução de impacto local, tratativas sobre as áreas de 

compensação com a Cetesb, equalização dos procedimentos dos nove municípios e agenda 

verde;  

 Situação dos planos municipais e regionais;  

 Balneabilidade das praias e rios e o plano municipal de recuperação da Mata Atlântica;   

 Carlos Vicente relatou sobre a importância do monitoramento da qualidade da água e do ar na 

Baixada Santista em nível regional; 

 Convite para cerimônia de hasteamento da Bandeira Azul na Praia do Tombo em Guarujá dia 

15 de novembro às 10h00;     

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 

 

 
Santos, 12 de novembro 2014 

 

 

 
 

ADILSON CABRAL DA SILVA 
Coordenador 

 
 

 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 


