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DADOS GERAIS 

Data: 01/02/2018 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Mauro Haddad Nieri PM Cubatão 

Lucia Helena da Silva PM Guarujá 

Viviana Alves da Fonseca PM Peruíbe 

Israel Lucas Evangelista PM Praia Grande 

Carlos Vicente Mensigem PM Praia Grande 

Marcos Libório PM Santos 

Marilia Fanucchi Secretaria de Estado de Energia e Mineração 

Maria Emília Botelho Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

Convidados:  

Ana Lucia B. Marques AGEM 

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Gustavo Prado Ignácio AGEM 

Helio Vieira AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Fernando Cordeiro CBH BS 

Claudia G. Teixeira IPT 

Letícia dos Santos Macedo IPT 

Marcelo R. F. Borges PM Bertioga 

Marco Antonio de Godoi PM Bertioga 

Sandra Regina Fonseca de Godoi PM Cubatão 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Viviane Amaral Ferreira PM Santos 

Adalberto Nascimento dos Santos Secretaria de Estado de Turismo 

Pauta divulgada em:  
29/01/2018 

Reunião iniciada às:  
10h06 

Término da Reunião às:  
12h18 

 

OBJETIVOS 

Item I -  Validação do Prognóstico do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 
Baixada Santista – PGIRS/BS – etapa 3; 
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

- Ausências: 
Municípios: Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 
Estado: Esportes, Lazer e Juventude, Saneamento e Recursos Hídricos e Habitação. 
Justificativa de ausência: PM Peruíbe 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Mauro 

Haddad Nieri e foram discutidos os seguintes aspectos: 

Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática Meio 
Ambiente e Saneamento 

N RE 001/ 2018 
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- Cláudia, Coordenadora dos trabalhos pelo IPT fez um relato da Oficina Regional 

realizada no dia anterior, em Mongaguá cuja apresentação encontra-se arquivada 

junto a esta ata e foi encaminhada a todos os membros da Câmara bem como aos 

convidados presentes nesta reunião; 

. Agenda - Regionalização/implementação do PGIRS – Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos da Baixada Santista; 

. Programação da Oficina: parte 1 – breve histórico do processo; parte 2 – sessões 

paralelas interativas e parte 3 relatos dos grupos e próximas atividades; 

. Etapa 4 – diretrizes e estratégias para implantação do PGIRS/BS (dez-jan/2018);  

. Entregas – panorama dos resíduos sólidos na Baixada Santista – oficinas 

regionais; 

. Pontos de reflexão 

. Como constrói o regional, como liga os elementos; 

. Aspectos legais e institucionais; 

. O que mais une ou pode unir os nove municípios em aspectos legais e 

institucionais; 

. Princípios e diretrizes norteadores; 

. Objetivos do desenvolvimento sustentável; 

- Rui Smith, de Praia Grande perguntou como será levado a cabo o Plano, qual a 

proposta está sendo feita e que tipo de transporte será utilizado; 

- Trabalhar em cima de soluções práticas; 

- Carlos Mensigem levantou a questão de soluções dentro do território, quebrar 

paradigmas; 

- Usinas de compostagem fora da Baixada Santista; 

- Utilização de transporte ferroviário; 

- Sair do paradigma do transporte rodoviário; 

- Sugeriu que seja feito um anexo com um resumo de forma objetiva – relatório 

gerencial, a ser apresentado aos Prefeitos; 

- Maria Emília destacou que há mais de um ano estão se preocupando com o que 

fazer com o lixo. Desde a reunião passada estão discutindo a questão da redução 

do lixo. Quais serão os próximos passos para atingir nos próximos três anos? 

- A questão é a redução de resíduos sólidos; 

- Marília levantou a questão de qual a solução? Importância, precisamos do 

conhecimento técnico, redução é básica, é fundamental; 

- O representante do CBH BS levantou que é uma questão filosófica – capazes de 

gerenciar nossos problemas: reduzir o lixo, como tratar e pensar em transbordo. 
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-  Pediu que seja colocado o logotipo do CBH BS nos documentos do PGIRS/BS; 

- Maria Emilia levantou a importância de nomeação de pessoa na área de trabalho; 

- Lucia Helena, de Guarujá solicitou que mesmo aprovando essa etapa, com 

ressalvas, sejam feitas revisão pelos municípios do quadro da pág. 23; 

- As Prefeituras deverão passar informações atualizadas e reais; 

- Claudia informou que foram usados dados oficiais do IBGE e da Fundação Seade 

e que utilizaram a média de habitantes durante o ano; 

- Proposta que a validação seja feita por email; 

- Enviarão documento com os pontos que devem ser analisados; 

- Marilia colocou a necessidade de constar no quadro que é uma média e de onde 

foram obtidos os dados; 

- Claudia apresentou as dez combinações de alternativas tecnológicas que será a 

pauta de conversa com o Grupo de sustentação; 

- Marília propôs organizar de maneira mais fechada possível para pedidos de 

financiamento; 

- Cláudia informou que as metas e diretrizes regionais estão no Relatório da Etapa 

4; 

- Adalberto, da Secretaria de Estado de Turismo pergunto como será divulgado na 

mídia. Propôs que sejam elencadas cinco atividades para divulgar na mídia; 

- Lucia propôs que não se estampe da forma que estão os arranjos locais; 

- Elaboração de síntese objetiva para apresentação aos Prefeitos; 

- Colocada em votação pela coordenação desta Câmara foi aprovada por todos os 

presentes nesta reunião a validação do Relatório 3 do PGRIS BS com as 

ressalvas apontadas; 

- Maria Emília perguntou se terá validação da etapa 4, sendo respondido pela 

representante do IPT que precisam de uma reunião para compilação; 

- Próximas etapas: 

. 07/02 – reunião Comitê Gestor – 9h00, às 14h00 Grupo de Sustentação; 

. 15/02 – disponibilização hotsite AGEM do Plano para consulta pública; 

. 27/02 – apresentação do vídeo no Condesb; 

. 07/03 – Audiência pública em Praia Grande; 

. 14/03 – apresentação nesta CT do Relatório final; 

. 27/03 – entrega do resultado em reunião do CONDESB; 

- Sobre o vídeo foi  explicado que a proposta do vídeo foi para facilitar os trabalhos 

na audiência; 

- Claudia repassará os roteiros do vídeo para esta Câmara Temática; 
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- Na próxima reunião do CONDESB fazer assinatura do Termo de Compromisso 

sobre Redução de Resíduos; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 1° de fevereiro de 2018 

 
 

 
MAURO HADDAD NIERI 

Coordenador 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


