
 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 001/15 

DADOS GERAIS 

Data: 16/06/2015 Local: Sala de reuniões – Agem  Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Adilson Cabral da Silva PM Guarujá 

Marisa Roitman PM Bertioga 

Rosana Filippini Bifulco Oliveira  PM Itanhaém  

Tenisson Azevedo Jr.  PM Mongaguá  

Natália Ramos Corraine PM São Vicente 

Maria Emília Botelho Sec. Est. Meio Ambiente 

Sávio Evaristo Ribeiro Martinez Sabesp 

Convidados:  

Cesar Eduardo Padovan Valente CETESB 

Maria Helia Farias Sec. Est. Meio Ambiente/CTRF3 

André Luiz F. Simas Sec. Est. Meio Ambiente/CPLA 

Neusa M. Marcondes Vieira de Assis Sec. Est. Meio Ambiente/CPLA 

Solange Neves PM Peruíbe  

Cintia Regina Santa Maria  PM Praia Grande  

Carlos Vicente Mensinge PM Praia Grande 

Marise Céspedes Tavolaro PM Santos 

Ana Lúcia Buccolo Marques  Agem 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Ricardo Kenji Oi DAEE/ CBH BS 

Marcelo Hermsdorf Agem/Estagiário 

Pauta divulgada em: 
09/06/2015 

Reunião iniciada às:  
9h50 

Término da Reunião às:  
12h00 

 

OBJETIVOS 

Item I – Elaboração do Termo de Referência para a contratação de assessoria técnica visando a 
elaboração do Plano Regional de Gestão de Resíduos Sólidos da Baixada Santista, utilizndo o modelo 
de TR elaborado pela Emplasa;  
Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Cubatão.  
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Habitação e Energia.  
Justificativa: Leila Tendrih, Sec. Est. Planejamento e Gestão.  
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e após os agradecimentos 

pela presença de técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Cetesb foram discutidos 
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os seguintes aspectos: 

- O Coordenador da CT de Planejamento do CBH irá participar desta reunião; 

- Visita da Arq. Ana Lúcia Buccolo, da AGEM a Cetesb; 

- Apresentação do sr. André, da Cetesb sobre a estruturação do plano de residuos sólidos; 

. Sistema ambiental; 

. Coordenadoria de planejamento ambiental- CPLA; 

. Baseado em legislação do governo federal; 

. Conteúdo mínimo; 

. Orientações do governo Federal foram adequadas as do governo do Estado; 

. Transformaram essas orientações federais nas audiências públicas; 

. Projeto de mobilização social e divulgação; 

. Panorama dos resíduos sólidos; 

. Estudo da viabilidade técnica e econômica para coleta seletiva; 

. Panorama dos resíduos sólidos; 

. Estudo de regionalização e proposição de arranjos intermunicipais - regionalização aplicada a 

gestão de resíduos sólidos - soluções consorciadas; 

. Cenários e projeções; 

. Diretrizes, metas e ações do plano; 

. São cinco diretrizes: conscientização ambiental, instrumentos econômicos, aperfeiçoar o 

planejamento da gestão dos resíduos sólidos, aprimorar a gestão de resíduos sólidos, 

incentivar o aumento da eficiência no uso dos recursos naturais; 

. Fomentar e apoiar soluções regionais -  meta aprimorar a gestão dos resíduos sólidos no 

estado de São Paulo - 2015 a 2018; 

- A representante de Bertioga colocou que a maioria dos municípios já tem o plano; 

- Representante de Santos  - plano de saneamento integrado, englobando resíduos; 

- André -  os planos de saneamento não estão atendendo resíduos sólidos; 

- Haverá possibilidade de financiamento; 

- Cetesb - a situação atual é de manifestação desfavorável a aterro; 

- Ana Lúcia, da AGEM, informou que preparou caderno situação dos resíduos sólidos na RMBS, o 

qual será enviado aos municípios para atualização de dados e solicitou que cada município 

envie qual é a empresa, o valor do contrato e atualização de dados relativo a coleta para 

ajudar na justificativa; 

- Termo de referência -  item questão econômica, analise feita pela Cetesb ; 

- Coordenador da CT de Planejamento do CBH levantou a necessidade de se adequar a 

estrutura do Fehidro; 
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- Mensige propôs que seja acrescentada nos objetivos a questão de educação ambiental e 

reversa; 

- Neusa da SMA - manuais elaboração; 

- Adilson - preocupação projeto de mobilização social fazer processo consultivo e que a urgência 

home é a destinação final, prever o escalonamento dos itens a serem trabalhados; 

- Maria Emilia informou que o CBH prevê audiências e consultas públicas; 

- Devem ser feitas por etapas; 

- Proposto que seja feito por microregião, três por produto; 

- Tenisson plano ter contribuição forte na coleta e na educação ambiental, pois as ações do 

destino final é muito complexas; 

- Propostas que os municípios possam fazer; 

- Francisco Gomes, da AGEM – questionou se a coleta de lixo jogados nos nossos canais, isso 

não entra no plano de resíduos sólidos; 

- Campanha aplicada e continuada em coleta seletiva; 

- Eficiência da coleta – conteinerização; 

- Rosana, de Mongaguá - o plano pode fazer um estudo de um pré-consórcio, capítulo que 

contemple soluções e custos; 

- Neusa, SMA - apresentar o custo benefício da ação e que se tem que pensa na questão da 

competência, esferas; 

- Natalia - termo muito generalizado, aprofundar a questão sobre responsabilidades; 

- Alinhar os objetivos, enfatizar direcionamento com resíduos orgânicos; 

- Levantada a necessidade de abranger: Lixo marinho, unidade de conservação, gestão em 

áreas invadidas; 

- Acertou-se que até 18.06 os municipios deverão encaminhar a atualização do Caderno para a 

AGEM; 

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

 
São Paulo, 16 de junho de 2015 

 

 
 

 

ADILSON CABRAL DA SILVA 
Coordenador 

 
 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
SecretáriA 


