
ATA DA 15ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – BIÊNIO 2019/2020 DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA 

REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2020. 

  

  

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, em 

segunda chamada, realizou-se a Décima Quinta Assembleia Geral Ordinária – biênio 2018/2020 

do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA, realizada em 

ambiente virtual, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 14ª. 

Assembleia Geral Ordinária. 2 – Câmaras Técnicas do COMDEMA, parecer sobre regularização 

fundiária do bairro do Caruara. 3 – Assuntos Gerais. Compareceram os seguintes representantes: 

Srs. (as). Viviane Amaral Ferreira e João Cirilo Wendel (SEMAM I), Marcio Gonçalves Paulo e 

Marcus Fernandes (SEMAM II), Marcos Pellegrini Bandini (SESEG), Fernando Carnicelli (SEFIN), 

Alexsander Guedes (SEMES), Valéria Cesar da Costa (SETUR), Paulo Antônio Fritelli (SIED), 

Rodrigo Garcia Mehringer de Azevedo (SEDS), Carla Pupin e Eliana Mattar (SEDURB), Ana 

Paula Machado (COHAB), Pompeu Oliveira Cavalcante e Marly Alvarez Cimino (PRODESAN), 

Maria Fernanda Palanchi (UNIMONTE), Luciana Schlindwein Gonzalez (OAB), Renato Prado 

(CONCIDADANIA), Mario Bernardino Rosa (COMEB). Ausências justificadas: SEDUC. Ausentes:  

SMS, SESERP, SECULT, SEGOV, SECOM, SAPIC, CET, UNISANTA, UNISANTOS, EPUSP-

USP, UNILUS, CIESP, ACS, CREA, AEAS, ABES, ASSOC SURF, Instituto MARAZUL, Vidas 

Recicladas, ACRIS, SIND TRAB IND QUIM FARM FERT e Diretório Acadêmico – UNIP. 

Convidados: Eduardo Hosakawa Kimoto (SEMAM/CMMC), José Alberto Iglesias (SUP/AC - 

SESERP), Greicilene R. Pedro (SEMAM). O Presidente deu início à Assembleia cumprimentando 

todos os presentes. No item 1, perguntou se teriam algo a opor à Ata enviada por e-mail para 

leitura prévia, não houve oposição e esta, que foi aprovada por unanimidade. No item 2, não 

foram apresentadas manifestações da Câmara Técnica de Legislação Ambiental, referente a 

regularização fundiária do bairro do Caruara, por falta de esclarecimentos/ entendimento dos 

participantes. O Presidente sugeriu agendar uma nova apresentação. Sr. João Cirilo (SEMAM), 

afirmou que ficou acordado entre os participantes em definir os esclarecimentos, reconvocar todos 

os envolvidos para um consenso, sanando todas as dúvidas de qualquer membro da comissão.  

O Presidente solicitou que a Coordenadora da Câmara Técnica Dra. Luciana agendasse reunião, 

e caso necessite de mais informações da SEDUB e Defesa Civil, compilasse as informações e 

passasse para o e-mail semam@santos.sp.gov.br, para encaminhamento às secretarias antes da 

reunião da Câmara Técnica. A reunião ficou acordada entre todos os envolvidos, para dia 

14/10/2020 às 10 horas na Secretaria de Meio Ambiente e a apresentação dos resultados na 

próxima reunião Ordinária do COMDEMA 04/11/2020. No Item 3, assuntos gerais, a Sra. 

Greicilene (SEMAM), apresentou o resumo do andamento dos trabalhos para elaboração do 



Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica   PMMA – Santos. Sr. Bandini 

(SESEG/Defesa Civil/geólogo), questionou sobre a prorrogação de prazo do contrato com a GIZ 

devido a pandemia. Sra. Greicilene esclareceu que uma minuta do plano será entregue ao 

COMDEMA para apreciação, ainda em dezembro de 2020. O Presidente passou para o próximo 

assunto, poda de árvores onde o Sr. Renato Prado (CONCIDADANIA), relatou sobre as podas 

drásticas realizadas em árvores que estão no mesmo lado dos postes onde passam linhas de 

transmissão de energia e comunicação. Pediu para registrar que no começo do ano foi renovado 

o contrato de poda e que o mesmo não é gerenciado pela SEMAM, mas se nesse sentido a 

SEMAM teria alguma ingerência e solicitou informações sobre o assunto. Complementou que não 

está havendo efetividade do grupo de cuidadores de árvores e sugeriu que o processo com o 

grupo fosse evolutivo, continuo e com formação de outras turmas. O Presidente explicou que já foi 

solicitado à Secretaria de Governo, que a Coordenadoria de Paisagismo, retorne para a SEMAM 

e que a política de arborização é da Secretaria de Meio Ambiente, porém a Coordenadoria de 

Paisagismo tem a prerrogativa e o compete legal nas podas em vias públicas. Sr. João Cirilo 

(SEMAM), informou que estava em andamento a abertura de uma terceira turma de cuidadores 

de árvores, mas foi adiada para 2021, devido à pandemia. Informou ainda que em relação aos 

serviços da COPAISA, o novo contrato conta com 5 equipes com 2 engenheiros e que 

semanalmente acompanham os trabalhos em campo. Sobre as podas drásticas explicou que em 

alguns casos são necessários, pois quando se excuta a poda de raiz de sustentação, é 

necessário tirar o volume da árvore, evitando quedas em caso de ventania e que já apresentou 

sobre esse tipo de poda em palestras para os cuidadores de árvores. Sr. Renato Prado 

(CONCIDADANIA) sugeriu que na pauta da próxima reunião, participem os responsáveis pelo 

serviço de poda.  Sr. João Cirilo (SEMAM), reforça a necessidade da participação da Secretaria 

de Serviços Públicos, por ser gestora do contrato.  Na sequência de assuntos gerais sobre a 

Unidade de Recuperação de Energia, o Presidente explanou sobre a audiência do CONSEMA 

realizada no dia 01/10, onde o Sr. Renato Prado (CONCIDADANAI) participou como conselheiro e 

Sr. Ibrahim como visitante. O Presidente informou que fez um convite ao empreendedor para uma 

apresentação ao COMDEMA, respeitando toda a autoridade legal de licenciamento feito pela 

CETESB, visto que o público é local e pediu a autorização dos membros do COMDEMA para 

encaminhamento de um convite formal. Todos os participantes concordaram, logo o presidente 

marcará uma reunião extraordinária antes da próxima reunião COMDEMA. Sr. Renato Prado 

(CONCIDADANIA), falou sobre uma comissão que foi criada dentro do COMDEMA, com o 

objetivo de desenvolver análise e avaliação dos contratos da prefeitura com relação à gestão de 

resíduos, e que houve nas reuniões, deliberações de recomendações a serem consideradas aos 

novos contratos ou novas licitações da coleta seletiva e que a ideia do grupo seria de continuar os 

trabalhos, para estabelecer o mesmo procedimento no contrato da coleta convencional e limpeza 

pública. O Presidente informou que o contrato do lixo foi renovado de maneira emergencial, e que 



na próxima renovação haverá necessidade de acolher as recomendações do Ministério Público 

em compromisso formal aceito pelo Prefeito, e que se algum conselheiro tivesse algum material 

produzido solicitou o envio. Sr. Renato Prado (CONCIDADANIA) solicitou que fossem convocados 

os membros da Comissão de Avaliação Permanente definida no COMDEMA, para definição de 

cronograma e conciliação das informações e questionou sobre a renovação do contrato da coleta 

seletiva, se houve as considerações que a Comissão de Avaliação Contínua do COMDEMA 

realizou, como a mudança dos caminhões compactadores para caminhões gaiola, solicitação 

também do Ministério Público. O Presidente explicou que na prorrogação de um contrato se 

prorroga o contrato original, pois não pode fazer alterações no mesmo, somente em uma nova 

licitação e que o novo contrato será atendido com todas as orientações feitas pelo Ministério 

Público. Renato Prado (CONCIDADANIA) questiona a data para a licitação do contrato da coleta 

seletiva e sobre o contrato da coleta convencional prevista para o mês de dezembro, se haverá 

licitação ou renovação. O Presidente respondeu que com a prorrogação do contrato da coleta 

seletiva, a licitação deverá acontecer por volta de 20 de março e sobre a coleta convencional este 

é gerenciado pela Secretaria de Serviços Públicos (SESERP). Sr. Marcos Bandini 

(SESEG/Defesa Civil), sugeriu que informações sobre a gestão de resíduos, fossem divulgadas 

mensalmente para a população, apresentando a evolução da coleta seletiva, onde as mudanças 

na legislação em relação aos grandes geradores, produziram um ganho para o município.  O 

Presidente informou que as informações são atualizadas mensalmente e que são divulgadas na 

mídia quando se é instado ou quando se procura a mídia para divulgação. Solicitou ao Sr. Marcus 

Fernandes (SEMAM), que e informasse os números aos conselheiros durante a reunião ou por e-

mail. Sr. Fritelli (SIED), questionou sobre a aprovação do incinerador na reunião do CONSEMA. O 

Presidente informou que foi realizada uma audiência pública no CONSEMA e que a CETESB 

levantará todos os condicionantes e apresentará no CONSEMA e, que não houve votação. Sr. 

Renato Prado (CONCIDADANIA) complementou que solicitou no CONSEMA a realização de 

audiências públicas em todos os 07 municípios envolvidos, mas que a CETESB não se 

manifestou sobre a solicitação. O Presidente ratificou o envio de convite ao empreendedor, para a 

apresentação no COMDEMA, informando a todos os conselheiros a data e horário com 72 horas 

de antecedência. O Presidente registrou a participação de 19 representantes e 5 convidados. 

Agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia foi encerrada, 

sendo a Ata, depois de lida e aprovada, assinada por mim Sandra Alves e pelo Presidente do 

COMDEMA. 

 

 

MÁRCIO GONÇALVES PAULO                       SANDRA ALVES  

         Presidente                                                 Secretária 


