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REUNIÃO CT MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 001/15 

DADOS GERAIS 

Data: 13/03/2015 Local: AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Adilson Cabral da Silva PM Guarujá 

Natália Ramos Corraini PM São Vicente  

Rosana Filippini Bifulco Oliveira  PM Itanhaém  

Adriano Donati  PM Mongaguá  

Tenisson Azevedo Junior PM Mongaguá 

Luiz Carlos Rachid Sec. Est. de Habitação  

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

Convidados:  

Fernando A. Poyater PM Bertioga 

Maíra Garcia Malagutti PM Guarujá 

Karla M. Souza PM Praia Grande 

Luiz Ezildo da Silva PM Santos 

Marcio Gonçalves Paulo PM Santos 

Luiz Zeballos Reusi 

Vanilso Caetano Reusi 

Evandro Barros da Silva  Agem/Estagiário 

Gilson Miguel  Agem/Condesb 

Francisco Gomes da Costa Agem  

Carolina de Sousa Prieto Agem 

Sania C. D. Baptista Agem 

Fernanda Meneghello Agem 

Igor Melo de Souza Agem 

Elaine Cristina Pires Gomes Agem 

Pauta divulgada em: 
06/03/2015 

Reunião iniciada às:  
10h25 

Término da Reunião às:  
12h07 

 

OBJETIVOS 

Item I – Retomada dos trabalhos – situação atual de cada Plano Municipal da RMBS; 
Item II – Discussão sobre Estratégia para o Plano de Resíduos Regional;  
Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Cubatão e Peruíbe.  
Estado: Meio Ambiente, Planejamento e Gestão, Esporte, Lazer e Turismo e Energia.  
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1) Aprovado – sem ressalvas – a ata da reunião anterior; 

2) Coordenador Adilson Cabral da Silva recordou de dois temas para serem discutidos na CT: Resíduos 

Sólidos e Licenciamento Ambiental; 

3) Priorizada a discussão sobre resíduos sólidos; 

4) Representantes da empresa Reusi (Vanilso Caetano e Luiz Zeballos) a convite do coordenador, por 

sugestão do vice-presidente do Condesb, Rachid, fizeram apresentação de Usina de Tratamento de 

Resíduos sólidos (documento em anexo); 

 

      Outros Assuntos: 

 Por unanimidade dos integrantes fica determinado que as reuniões da CT durante o ano de 2015 

serão na primeira terça-feira de cada mês, às 9h30, na sala 56 da AGEM; 

 A próxima reunião, portanto, será no próximo dia 7 de abril, às 9h30, na sala 56 da AGEM; 

 Em seguida, a diretória técnica da AGEM, Fernanda Meneghello, e a servidora Sania Baptista, 

fizeram uma rápida exposição das oficinas de capacitação que estão sendo desenvolvidas pelo 

CEPAM com os integrantes das Câmaras Temáticas, buscando adequar a matriz de 

responsabilidade às metas do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Econômico da RMBS; 

 Comunicação de que a oficina com o coordenadores da CT de Meio Ambiente e Saneamento será 

no dia 19 de março, na AGEM; 

 Apesar de ainda não haver uma programação fechada (faltam representantes de alguns 

municípios) o coordenador, juntamente com o servidor da Agem Francisco Gomes, informaram 

que a Semana da Mata Atlântica acontecerá entre os dias 27 e 29 de maio, em Guarujá; 

 A reunião do Grupo de Trabalho para elaborar a programação da Semana da Mata Atlântica ficou 

marcada para o próximo dia 18, na secretaria de |Meio Ambiente de Guarujá; 

 

       Planos Municipal e Regional de Resíduo sólido: 

A CT deverá fazer o levantamento da situação atual de cada município que integram a Região 

Metropolitana da Baixada Santista; 

Paralelamente, será iniciada a discussão para elaboração do Plano Regional, analisando as alternativas 

tecnológicas possíveis de serem implantadas na RMBS; 

O coordenador da CT faz questão se ressaltar que a discussão sobre o tema é antiga e que “as discussões 

devem ter início, meio e fim” e propõe que a CT assuma o protagonismo da discussão; 

Comunicado a existência de recurso no Comitê de Bacias Hidrográficas para a contratação de consultoria 

para a elaboração do Plano Regional. Para tanto é necessário fazer um projeto para o qual deverá ser 
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solicitado o apoio da AGEM; 

O coordenador da CT ficou de marcar reunião com o diretor executivo da AGEM, Marcelo Bueno, para 

tratar da questão e solicitar ainda o apoio da diretora técnica da Agem, Fernanda, na elaboração do Plano 

Regional; 

Em seguida, cada um dos representantes dos municípios presentes fez um balanço da situação atual do 

Plano Municipal: 

 

1) Guarujá: O Município já tem seu plano aprovado pela Câmara Municipal de vereadores e 

sancionado pela prefeita Maria Antonieta, em forma de lei desde 2012. Atualmente, está sendo 

revisado. O Ministério Público indicou a necessidade de se fazer quatro audiências públicas. Devido 

aos recursos municipais insuficientes, serão realizadas apenas duas audiências públicas; 

2) Mongaguá: O Plano foi implantado via decreto, foram realizadas duas audiências públicas.  O 

representante de Mongaguá afirma que a fase mais difícil é a da implantação (“colocar em 

funcionamento”); 

3) Itanhaém: Plano Municipal aprovado por decreto. Foram realizadas as audiências públicas; 

4) Praia Grande: Em fase de adequação do Plano à lei federal. Já foram realizadas as audiências 

públicas; 

5) Bertioga: Plano em fase de elaboração, já foi realizado o diagnóstico. A prefeitura deve lançar 

edital para contratar uma consultoria para finalizar o Plano; 

6) São Vicente: Havia um Plano feito pela Prodesav que “não funcionava”. A Prefeitura está 

contratando empresa especializada; 

7) Santos: O plano está em vias de revisão; 

O Plano Regional de Resíduos Sólidos foi discutido paralelamente, tendo sido aprovada proposta de se 

contratar uma consultoria com recursos do Fehidro. Será solicitado apoio à Agem para a elaboração do Termo 

de Referência que deverá atender sete pontos: 

1) Apoios oficiais; 

2) Avaliação econômica/financeira; 

3) Pensar a Região Metropolitana da Baixada Santista por agrupamentos (micro regiões). Pensar soluções 

para cada tipo de resíduos; 

4) Avaliar e propor alternativas tecnológicas; 

5) Compatibilizar com o Plano Estadual; 

6) Envolver a CETESB na elaboração do Plano Regional; 
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7) Abordagem de todos os resíduos, inclusive os não coletados que vão para o mar; 

 

 Aprovada a proposta do representante de Itanhaém de se promover um evento único para conhecer 

todas as tecnologias disponíveis no mercado para aplicar no Plano Regional de Resíduos Sólidos; 

 Aprovada a solicitação de apoio ao Instituto Polis; 

 Rachid, vice-presidente do Condesb, parabenizou as ações propositivas dos integrantes da CT e das 

demais equipes dos municípios e ressaltou o programa desenvolvido pelo governo do Estado de 

Recuperação Socioambiental da Serra do Mar; 

 Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada.  

 

 
 
 

 
Santos, 13 de março de 2015 

 

 

 
 

 
 

ADILSON CABRAL DA SILVA 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 

 
GILSON MIGUEL  
Secretário 


