
ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA – BIÊNIO 2019/2020 DO COMDEMA
REALIZADA EM SEIS DE FEVEREIRO DE 2019.

No dia  seis do mês de fevereiro do ano de dois  mil  e  dezenove,  às nove horas e trinta
minutos, em segunda chamada, realizou-se a Primeira Reunião Ordinária – biênio 2019/2020
do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA, no auditório do
Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos - Praça Washington, s/n - José Menino,
Santos – SP, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 26ª.
Reunião  Ordinária;  2  –  Posse  dos  Conselheiros  –  biênio  2019  –  2020;  3  –  Eleição  do
presidente  e  do  vice-presidente  do  COMDEMA;  4  -  Eleição  dos  membros  das  Câmaras
Técnicas; 5 - Comunicados da Secretaria; 6 – Assuntos Gerais. Compareceram à reunião os
seguintes  representantes:  Ernesto  Tabuchi  (SEMAM  I)  Marcus  Neves;  Marcio  Gonçalves
Paulo, Viviane Ferreira (SEMAM II), Marcos Pellegrini Bandini e  Pacita Lopes Franco (DEF
CIVIL); Telma da Conceição Coelho Domingues Alves e Fatima Regina Faleco Dias (SEDUC);
Fernando Carnicelli  e Alexandre Magno Souza Marques (SEFIN); Pedro Paulo de Mello e
Souza Lima e Guilherme Manzano Barbosa (SEMES);  Romilda Lorenzo Gomes e Valéria
César da Costa (SETUR); Raquel de Melo Ribeiro (SIEDI); Laerte Carvalho Gonçalves de
Souza e Paulo Antônio Fritelli (SMS); Carlos Tadeu Eizo e Roberto Moyano Souza (SESERP –
Área Cont.); Greicilene Regina Pedro (SEDURB); Rodrigo Bernardino dos Santos Cavaleiro e
Aguinaldo  Cesar  da  Silva  Morais  (SECULT);  Ricardo  Romano  e  Larissa  Silva  e  Oliveira
Cordeiro (SEGOV); Maria Gabriela Lages de Souza Ribeiro e Ronnie Turrini Sens (SECOM);
Frederico Daguer Abdalla (SAPIC);  Ana Paula Campos Machado (COHAB);  Marly Alvarez
Cimino (PRODESAN); Eduardo Simabukuro (CET – Santos); Maria Fernanda Palanch Hans
(UNIMONTE);  Luciane  Alves  Maranho  (UNISANTA);  Vivian  Fernanda  Mendes  Merola
(UNISANTOS);  Yuri  Tavares  Rocha  (EPUSP);  Cleide  Barbieri  de  Souza  (UNILUS);  Alba
Kannebley (ACS); Elio Lopes dos Santos (CREA); Elenilda Pereira da Silva Apostolo (AEAS);
Patrícia Trindade Do Val (OAB); José Roberto dos Santos Fernandes e Caetano Valentim
Martire Filho (ASS); Luiz Renato Prado Ribeiro e Ibrahim Tauil  (CONCIDADANIA);  Hailton
Santos e Carlos Henrique Borba Cangiano (IMA); Priscilla Gatto Ribeiro Barreto (ONG Vidas
Recicladas);  Gabriel  Francisco  dos  Santos  Cirillo;  Humberto  Biancardi  (ACRIS);  Mário
Bernardino Rosa Filho (COMEB). Ausência justificada: SINDICATO DOS QUÍMICOS; ACRIS;
Centro Acadêmico – UNIP.  Ausentes:  SEDS,  CIESP, ABES.  Convidados: Dionísio Matheus
Andrade (Fórum da Cidadania), Carlos Massayuki Chinen (CIESP), André Tomé C. Lourenço
(Santos Lixo Zero),  William Rodrigues Schepis (Instituto Ecofaxina).  O Secretário de Meio
Ambiente,  Sr.  Marcos  Libório,  deu  início  à  reunião  cumprimentando  todos  os  presentes,
agradeceu, se apresentou e explicou que estaria presidindo apenas essa sessão, pois os
conselheiros anteriores não possuem mais representação. Perguntou se todos assinaram os
livros de presença e de posse e disse que é um dia importante para o Conselho, para a pauta
e por isso, a importância da presença. Perguntou se todos concordavam com a ata, que foi
aprovada por unanimidade. Deu posse aos conselheiros, leu os nomes dos titulares e dos
Observadores Especiais que se apresentaram aos presentes e, em seguida, passou à eleição
do presidente e do vice-presidente. Sr. Marcio Paulo/SEMAM e Sra. Vivian/UNISANTOS se
candidataram e  a  seguir  Sra.  Elenilda/AEAS indicou  Sr.  Élio  Lopes/CREA,  ao qual  o  Sr.
Ibrahim subscreveu. Sr. Élio se disse surpreso com o convite, contou que atuou por 25 anos
como gerente da Cetesb e também no Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente e
presidente do Comdema no Guarujá e se dispôs a contribuir. Sr. José Roberto apresentou-se
para a função de vice-presidente, contou que trabalhou por 37 anos na Cetesb, infelizmente
condenou Santos pelo lixão a céu aberto e que possui extenso histórico na área ambiental. Sr.
Marcio Paulo se apresentou como engenheiro químico, com pós em Comércio Exterior, está
na Semam há 10 anos e no Comdema há 12. Explicou que o Conselho apresenta alternância
entre poder público e sociedade civil, os últimos oito anos teve como presidentes Sr. João

1



Guedes Neto e Sr. Ademar Salgosa Junior, e anteriormente o Secretário Flávio assumiu a
presidência por curto período. Sra. Vivian é professora da Unisantos, atua na área ambiental
desde 2006, formada em geografia com mestrado e doutorado sobre questões portuárias em
interface  com  a  cidade,  entre  outros  participa  do  P2R2  e  por  isso  conhece  muitos  dos
presentes.  Também participa  do  Fundo  de  Meio  Ambiente  de  Santos  e  do Comdema de
Cubatão, atua de forma que a universidade traga um olhar técnico e pragmático. Sr. Ibrahim
sugeriu, com carinho e respeito por Sr. Marcio Paulo que, por sua candidatura ser do governo
e a reunião possuir maior participação desse, que o voto fosse secreto. O Secretário disse
que todos têm direito a voto, o Conselho é paritário, com 19 de cada lado e que prefere o voto
aberto e transparência. Sr. José Roberto perguntou quantos estavam presentes e o Secretário
respondeu  que  havia  um  total  de  29  titulares.  Sra.  Pacita/Defesa  Civil  perguntou  se  os
suplentes não votam, Sr. Marcio respondeu que apenas quando o titular já está empossado,
como no caso dela, pois o Sr. Bandini precisou se retirar por demandas da Defesa Civil. Sr.
William/Ecofaxina perguntou se poderia votar, pois se candidatou como conselheiro no edital
para Terceiro Setor, mas não foi classificado e responderam que não. A chapa 1, Sr. Marcio
Paulo e Sra. Vivian, recebeu 24 votos e a chapa 2, Sr. Élio e Sr. José Roberto, recebeu cinco
votos. O Secretário agradeceu, conta com a participação de Sr.  Élio e de todos para um
conselho ativo e atuante, explicou que optou por não participar diretamente, mesmo porque
os assuntos da secretaria estão na pauta. Agradeceu e parabenizou os vencedores e chamou
o novo presidente para presidir a reunião. Sr. Marcio elogiou a competência de Sr. Élio e
ressaltou  que  agora  são  um só.  Passou  ao  assunto  seguinte,  citou  quais  são  as  cinco
câmaras técnicas, para as quais os conselheiros se apresentaram. A secretária lembrou que
os  suplentes  também  poderiam  se  candidatar.  Gerenciamento  Costeiro  e  Zoneamento
Ecológico  Econômico,  Srs.  (as):  Luciana-Unisanta,  Maria  Fernanda-São  Judas  Unimonte,
Frederico-SAPIC, Bandini-SESEG, Aguinaldo-SECULT.  Legislação,  Srs.  (as):  Patrícia-OAB,
Marly-  PRODESAN,  Mario  Bernardino  COMEB,  Ernesto-SEMAM,  Élio-CREA.  Qualidade
Ambiental, Srs. (as): Vivian-UNISANTOS, Elenilda-AEAS, Carlos Henrique-IMA, Élio-CREA,
Yuri-  EPUSP.  Desenvolvimento  Sustentado:  José  Roberto-ASS,  Ibrahim-CONCIDADANIA,
Romilda-SETUR,  Ana  Paula-COHAB,  Viviane-SEMAM.  Educação  Ambiental,  Srs.  (as):
Renato-CONCIDADANIA,  Hailton-IMA,  Paulo-  SMS,  Marcos  Neves-SEMAM,  Priscila-Vidas
Recicladas. O presidente explicou que as Câmaras têm como procedimento se autogerirem,
escolhem o coordenador e relator entre si  na primeira reunião. Informou que as palestras
agendadas  para  essa  reunião  foram  transferidas  para  a  reunião  de  março.  Não  havia
Comunicados da Secretaria e passaram para Assuntos Gerais. Sr. Ibrahim pediu a palavra e
se  referiu  ao  fato  midiático  ocorrido  em  Maringá,  no  qual  conectaram  arborização  à
população, em evento que envolveu a todos para plantio durante uma hora e sugeriu fazer o
mesmo em Santos, com dotação orçamentária, para o qual busca apoio do conselho e do
poder  público.  Em  outro  assunto,  relatou  que  representou  o  Comdema  na  reunião  do
Conselho  de  Desenvolvimento  de  nosso  município  (www.futurodesantos.com.br),  com
integrantes da área da construção civil  no qual levantou que a produção de cimento, que
agride demasiadamente o meio ambiente e é produto mais consumido que alimentos, seja
sustentável,  assim como toda a  a  construção civil,  sugeriu  uma comissão que aborde o
assunto com essa visão e está aguardando o convite. Também encaminhou um requerimento
ao  prefeito  sobre  tratamento  fitossanitário  das  mangueiras  do  Fórum  da  Cidadania,  que
estava incluído no primeiro projeto do VLT, já encaminhou o processo para a Condepasa e
solicitou ao plenário o encaminhamento pelo Comdema também. Outro requerimento, sobre o
tombamento do conjunto arbóreo do hospital  Guilherme Álvaro e do hospital  Beneficência
Portuguesa.  Sr. Marcio Paulo explicou que em Assuntos Gerais não se aborda esse tipo de
moção, mas se o plenário aprovar será feita uma exceção. Informou que as indicações e
moções a serem votadas devem ser apresentadas à secretária no início da reunião, sendo
assim pautadas antes de Assuntos Gerais. A maioria dos conselheiros aprovou para a atual
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reunião  e  os  ofícios  serão  enviados  pelo Comdema. A  seguir,  Sr.  José  Roberto/ASS
perguntou se a prefeitura possui legislação sobre proibição de distribuição de panfletos no
trânsito e qual a punição. O Secretário informou que possui legislação sobre não jogar nas
vias públicas, inclusive contendo a frase, e para se informar na SIEDI. Sra. Greici/SEDURB
sugeriu que os conselheiros tragam as informações, levantem a legislação e com o Comdema
proponham sugestões, destacando que a obrigação não é só do Poder Público.  Sr.  José
Roberto discordou, o cidadão e a sociedade como um todo devem exercer esse direito, que
não  é  uma  obrigação.  Sr.  Carlos  Henrique/IMA disse  que  a  lei  é  de  todos,  a  prefeitura
executa. Sr. Marcio complementou que temos que pedir que sejam cumpridas e pediu aos
conselheiros ao trazerem um problema, também trazerem uma sugestão de resolução. Sr.
Yuri/EPUSP sugeriu que alguma Câmara Técnica emita um parecer mais circunstanciado, a
fim  de  dar  subsídios  ao  colegiado  para  decidir.  Sr.  André/  Instituto  Lixo  Zero,  pediu
informações ao Sr. Ibrahim sobre o grupo a ser formado no Conselho de Desenvolvimento e
ele  respondeu que está  aguardando.  Sr.  Renato/Concidadania  informou que dia  nove de
fevereiro,  na  Câmara  Municipal,  haverá  audiência  sobre  incineradores  de  resíduos.  Em
seguida, sugeriu criar comissão para participação na renovação dos contratos da prefeitura
em  relação  à  elaboração  do  edital  para  coleta  de  resíduos  do  município.  O  presidente
informou que o edital  se torna público.  Sr.  Marcos Libório/SEMAM citou que inclusive  há
hipótese  de  bairro  piloto  para  cooperativa,  como  rege  a  Política  Nacional  de  Resíduos
Sólidos,  Sr.  Marcio  Paulo  encaminhou  essa  análise  à  Câmara  Técnica  de  Qualidade
Ambiental para a próxima reunião. O contrato será renovado em cerca de 30 dias. Sr. Renato
lembrou que outro tema polêmico é a arborização urbana, que a poda voltasse à Semam, já
foi enviado um ofício ao prefeito e o presidente disse que vai reiterá-lo, complementou que
toda contribuição ao governo será fantástica. Sr. William ressaltou a poluição marinha e o
trabalho no estuário com o diagnóstico da ABRELP na área de mangue, essa poluição chega
às praias e causa problemas de saúde pública. Informou que teriam reunião com o prefeito no
mesmo dia para a cessão de área. Espera que o Comdema leve como questão prioritária e
gostaria de apresentar o projeto. Sr. José Roberto comentou que ele se reapresente, com os
dados  atualizados.  O  presidente  convidou-o  para  a  próxima  reunião.  Outros  assuntos
informados, Audiência Pública sobre Plano de Mobilidade Urbana, dia 13 de fevereiro e o
Alegra Centro na sexta-feira seguinte. O presidente informou que no Conselho do Fundo de
Meio  Ambiente,  gestor  dos  valores  aplicados,  tinha  como  um  dos  representantes  do
Comdema o Sr.  Domingos Tringali,  como não é mais conselheiro,  e sendo substituído na
mesma entidade, convidou a próxima conselheira representante dessa entidade que aceitou e
passa  a  ser  Sra.  Elenilda.  Sr.  Ibrahim  enfatizou  a  importância  sobre  formar  comissões
especiais  para todos os processos licitatórios,  atendendo a Lei  nº 8666/93 que prioriza a
sustentabilidade ambiental nos contratos públicos. O presidente esclareceu que já existem as
Câmaras Técnicas e a secretária completou que podem ser convidados especialistas para
esclarecerem assuntos específicos. Sr. Carlos Henrique reforçou que o Comdema tenha mais
ação e menos burocracia. O presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo
a ser tratado, a reunião foi encerrada, para a lavratura da presente ata, que lida e achada
exata, vai assinada por mim, Sandra Cunha dos Santos e pelo Presidente do COMDEMA.

  

MARCIO GONÇALVES PAULO SANDRA CUNHA DOS SANTOS
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