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ATA DA 19ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – BIÊNIO 2021/2023 DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA 

03 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas e trinta 1 

minutos, em segunda chamada, realizou-se a décima nona Assembleia Geral Ordinária – 2 

biênio 2021/2023 do Conselho Municipal De Defesa Do Meio Ambiente – COMDEMA, 3 

realizada no auditório do Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos, com seguinte 4 

Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 18ª Assembleia Geral Ordinária 5 

do biênio 2021/2023; 2. Correspondências enviadas e recebidas; 3. Discussão de pareceres e 6 

deliberações referentes às atividades desenvolvidas pelas Câmaras Técnicas; 4. 7 

Preenchimento de vaga (Vacância – Titular e Suplente) no Conselho Consultivo da Unidade 8 

de Conservação Municipal Parque Natural Engenho São Jorge dos Erasmos – COCESJE; 5. 9 

Fundo Municipal de preservação e Recuperação do Meio Ambiente – Sr. Marcos Libório; 6. 10 

Comitê ODS Articulação e Coordenação – Sra. Suzete Faustina, Sr. Fabio Tatsubô e Sra. 11 

Fabiana Ornelas; 7. Parceria Público Privada (PPP) dos serviços de limpeza urbana e manejo 12 

de resíduos sólidos urbanos no Município de Santos – Sr. Ademar Salgosa; 8. Assuntos 13 

Gerais. O Presidente iniciou a Assembleia cumprimentando todos os participantes e efetuou a 14 

chamada. Item 1, a Ata e lista de presença foram enviados previamente por e-mail, sendo 15 

dispensada a leitura da Ata e aprovada, a lista de presença anexada a esta. No Item 2, o 16 

Presidente informou que o Edital de Chamamento referente ao preenchimento da vaga de 17 

Entidade Estudantil não obteve respostas, porém este participou que o período do Edital 18 

correspondeu ao de recesso das universidades e sugeriu que fosse elaborado outro Edital de 19 

Chamamento com prazo maior. Os conselhos concordaram com o novo Edital. A secretaria 20 

do conselho comunicou sobre o recebimento de oficio da AGEM, quanto alteração de 21 

observador especial para o Sr. Milton Gonçalves Luiz e Sr. Marcio Aurélio Quedinho. 22 

Participou quanto a oficio nº 24 (solicitação de parecer sobre minutas de resolução A e B)  23 

encaminhado a SEMAM. Item 3, O Presidente informou sobre vagas a serem preenchidas 24 

nas CT. Ficou definido que o Sr. Marcos Bandini (Concidadania) atuará na CT de Qualidade 25 

Ambiental e de Políticas de Desenvolvimento Sustentado no lugar do Sr. Ibrahim. Sra. Pacita 26 

Franco (Defesa Civil) preencheu a vaga da CT de Políticas de Desenvolvimento Sustentado e 27 

o Sr. Bruno Lima (Vidas Recicladas) na CT de Gerenciamento Costeiro. O Presidente 28 

pontuou pendências das CTs, 1. Qualidade Ambiental e 2. Desenvolvimento Sustentado: 1. 29 

Imunidade de corte a espécime de ameixa-da-mata na Pinacoteca Benedicto Calixto e o 30 

parecer de resposta da SEMAM e do CONDEPASA referente à imunidade de corte as árvores 31 

HGA. Sr. Ronaldo Vizine pediu a palavra e leu parecer emitido pela CT sobre HGA, que será 32 

encaminhado ao Conselho. 2. Relativo à minuta C “ares verdes”. Sr. Andre Tomé participou 33 

que com o retorno do Sr. Marcos Bandini a CT, esta atualizara trabalhos. No Item 4, O 34 

Presidente relatou a vacância do COCESJE devido à saída do Sr. Ibrahim e do Sr. Paulo 35 
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Fritelli. Em deliberação foram nomeados: Sr. Marcos Bandini (Titular) e Sr. Sergio Schlicht 36 

(Suplente). A secretaria lembrou que as reuniões ocorrem 03 vezes por ano, sendo a próximo 37 

dia 29 de agosto, em local a definir. Item 5, Sr. Fernando Azevedo realizou a apresentação 38 

dos informes de atividades do Fundo Municipal de Preservação e Recuperação do Meio 39 

Ambiente, dados financeiros até 31/07/2022. Sr. Marcos Bandini participou sobre recursos 40 

que podem ser mais bem investidos na pauta ambiental como recurso de exploração mineral 41 

e royalties. Sr. Marcos Liborio participou que é de praxe que estes recursos sejam utilizados 42 

na mesma bacia hidrográfica para compensações ambientais. Salientou que contactará a 43 

SEFIN para mais informações. Sr. Rogério (SEPLAN) participou que recursos como ICMS e 44 

royalties se entrassem como fonte 1 seriam menos do que a Prefeitura repassa a Secretaria 45 

do Meio Ambiente. Salientou sobre questionar a Secretaria de Finanças, mas que tem certeza 46 

que os recursos de fonte 1 atuais são maiores. Na continuidade, Sr. Marcos Liborio 47 

apresentou slides sobre o projeto das Ecobarreiras, que foram implantadas nos canais de 48 

Santos com o intuito de impedir que os resíduos dos canais atinjam as praias, estas têm o 49 

objetivo de conter estes para que sejam recolhidos mais facilmente. Salientou que as 50 

Ecobarreiras não atrapalham a passagem da vida marinha (tartarugas e peixes), mesmo em 51 

dias de ressaca as Ecobarreiras permanecem no local. Sra. Alba (ACS) perguntou qual a 52 

rotina de limpeza. Sr. Marcos Liborio respondeu que depende do volume, sendo que já está 53 

contratado o serviço pela PRODESAN, explicou que parte dos resíduos são levados para 54 

analise e pesquisa. Sr. Andre Tomé perguntou se existe algum projeto para conter os 55 

resíduos da Ponta da Praia que vem pelo Estuário, principalmente do Guarujá. Sr. Marcos 56 

Libório explicou que é um desafio, pois se trata de passagem de navios do porto, sendo o 57 

ideal conter o lixo em sua origem que devido às pesquisas já foi constatado que a maior parte 58 

vem das palafitas. Mencionou projeto Parque Palafitas onde a proposta é fornecer 59 

saneamento básico e promover a recuperação ambiental. Sr. José Roberto complementou 60 

que o problema é a ocupação de uma área de preservação permanente, o mangue, sendo 61 

que os moradores deveriam ser realocados, em uma área piloto. Sr. Marcos Liborio sugeriu 62 

uma apresentação sobre o Parque Palafitas na próxima Assembleia. Na sequencia, Sr. 63 

Marcos Liborio informou sobre exposição no Orquidário Municipal de Santos sobre o Padre 64 

Bartolomeu de Gusmão que conta com 13 maquetes das genialidades do padre santista. Item 65 

6, Sr. Fabio apresentou as ações da agenda 2030 do Governo, sendo que Santos é signatário 66 

das questões da Agenda de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável desde 2015. Pontuou 67 

que a prosperidade da cidade deve contar com parcerias, pois a responsabilidade não é só do 68 

governo, na governança de uma cidade, estado, ou nação e que a população deve ser 69 

cogestora. Nestas reuniões foram solicitados planos de ações para os indicadores vermelhos, 70 

ou seja, que não estão em conformidade com as metas ODS, sendo estabelecido prazo para 71 

a reversão da situação. Reforçou a necessidade de sempre monitorar todos os indicadores, 72 
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independente da classificação, que é feita por cor (verde, amarelo, laranja e vermelho). 73 

Participou que Santos estava no 21º lugar e devido às ações aplicadas passou para o 16º 74 

lugar, mas que ainda há grandes desafios. Exemplificou com a bandeira 16 das ODS “Paz, 75 

Justiça e Instituições Eficazes”, relativo à questão de homicídios de jovens, participou que a 76 

SESEG não é a única responsável pela segurança da cidade, sendo que projetos de 77 

educação e de cultura implementados nas áreas mais carentes da cidade é uma maneira de 78 

diminuir a violência, tal qual melhorias na infraestrutura, como iluminação na cidade. Explicou 79 

que as Secretarias receberão a demanda de construir planos de ações dos indicadores em 80 

vermelhos e laranjas para execução em 2023. Inteirou que as metas dos indicadores das 81 

ODS integram os planos de metas da prefeitura associados ao PDR. Participou sobre a 82 

construção do Dossiê ODS Santos 2030. Ressaltou que os dados estão disponíveis no Portal 83 

da Transparência. Sra. Suzete Faustino apresentou vídeo do evento em Joinville sobre o 84 

caminhão da ODS.  Participou que o caminhão estará em Santos no dia 09/10 na Praça 85 

Vereador Luiz La Scala, em frente do Aquário Municipal, sendo este um evento mundial. 86 

Informou que no evento terão tendas e apresentações lúdicas sobre todas as 17 ODS. 87 

Convidou todos a participarem. Item 7, o Presidente participou que o COMDEMA foi 88 

convidado para reunião do GAEMA sobre PPP e atualizou os conselheiros sobre o 89 

andamento das questões. Informou que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação 90 

e participou que em paralelo o Ministério Público de São Paulo abriu inquérito civil de 91 

averiguação de irregularidades na condução da PPP, devido a manifestações do Santos Lixo 92 

Zero e Concidadania. Sr. Marcos Bandini esclareceu que foram manifestadas as 93 

preocupações das problemáticas que não foram recepcionadas na proposta de PPP. O 94 

Presidente informou que o oficio sobre a reunião será encaminhado aos conselheiros. Sr. 95 

Andre Tomé sugeriu que seja pautado na próxima assembleia para melhor discussão de 96 

todos. Comentou sobre as incoerências do processo por não considerar a maior fração dos 97 

resíduos, pois participou que não pode considerar uma gestão dessa maneira e informou que 98 

o espaço destinado a compostagem dos orgânicos era ínfimo comparado à quantidade de 99 

resíduos orgânicos gerados na região. Exemplificou que o lugar destinado não comportaria 100 

resíduos de uma quadra da cidade de Santos. Advertiu que a PPP poderia ter um valor menor 101 

se melhor organizado. Mencionou Florianópolis como exemplo a ser seguido. Em assuntos 102 

gerais, nada foi discutido. Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia foi encerrada, 103 

sendo a Ata, depois de lida e aprovada, assinada por mim Glaucia Reis e pelo Presidente do 104 

COMDEMA.  105 

 

  

   ADEMAR SALGOSA JUNIOR    GLAUCIA REIS 
       Presidente         Secretária 


