
ATA DA 16ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – BIÊNIO 2019/2020 DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA 

REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020. 
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, em segunda 

chamada, realizou-se a Décima Sexta 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 das Atas da 15ª. Assembleia Geral Ordinária e 

da 1ª Assembleia Extraordinária. 2 – Câmaras Técnicas do COMDEMA, parecer sobre regularização 

fundiária do bairro do Caruara. 3 – Apresentação do PMMA. 4 – Avisos da Secretaria. 5 – 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 e Pacita 

Lopes Franco (SESEG), Fátima Regina Faleco Dias (SEDUC), Fernando Carnicelli (SEFIN), Paulo Antônio 

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

Paula Machado (COHAB), Marly Alvarez Cimino (PRODESAN), Luciana Schlindwein Gonzalez (OAB), 

Renato Prado Ribeiro e Ibraim Tauil (CONCIDADANIA), Yuri Tavares Rocha (EPUSP-USP),  Cleide 

Barbieri de Souza (UNILUS) e Elenilda Pereira s. Aposto (AEAS). Ausentes: SEMES, SETUR, SMS, 

SESERP, SECULT, SEGOV, SECOM, SAPIC, CET, UNISANTA, UNISANTOS, UNIMONTE, CIESP, ACS, 

CREA, ABES, ASSOC SURF, Instituto MARAZUL, Vidas Recicladas, ACRIS, SIND TRAB IND QUIM FARM 

FERT,  Diretório Acadêmico – UNIP e COMEB Convidados: Eduardo Hosakawa Kimoto (SEMAM/CMMC), 

Greicilene R. Pedro (SEMAM), Ana Vellardi, Danielle Almeida Carvalho, Cristina Moura e André Lima 

(Consultores da GIZ). O Presidente deu início à Assembleia cumprimentando todos os presentes. No item 

1, as Atas enviadas por e-mail para leitura prévia, foram aprovadas com apenas uma observação sobre a 

Ata da 1ª reunião Extraordinária, por parte do Conselheiro Suplente da Concidadania, Sr. Ibrain, que 

requisitou na Ata da 1ª Assembleia extraordinária que fossem anexados os questionamentos ocorridos na 

reunião por vídeo. O Presidente explicou que os questionamentos foram enviados à empresa URE Valoriza 

que irá responder apenas as informações requeridas pelos conselheiros, colocando em votação a ATA da 

1ª Assembleia Extraordinária do biênio 2019-2020 foi aprovada pelos conselheiros presentes. No item 2, o 

Sr. Rodrigo Azevedo efetuou a leitura do parecer sobre regularização fundiária do bairro do Caruara, 

elaborado pela Câmera Técnica de Legislação Ambiental.  O Sr. Ibraim Tauil (CONCIDANIA), sugeriu a 

possibilidade de refazer o trabalho de análise do Caruara, pedindo que a Câmara Técnica revisasse o 

trabalho do Arq. Jose Marques Carriço. A Câmara Técnica de Legislação e os técnicos da PMS informaram 

que o referido estudo foi utilizado. O Presidente esclareceu que, o tema já havia sofrido vários atrasos por 

causa da COVID 19, e mediante a informação que o estudo foi considerado pelos técnicos passou-se a 

votação sendo o parecer aprovado, ficando estabelecido para o bairro do Caruara, no que tange a 

edificação, o limite mínimo de margem do Rio em 15 metros, conforme autoriza a Lei 12651/2012 e, que 



na hipótese de edificação em local de risco, conforme definição de setores técnicos competentes, o limite 

seja de 30 metros. Quanto as atualizações das cartas Ambientais e de Suscetibilidade do bairro de Caruara, 

foi decidido que as mesmas devem passar por revisão no ano de 2023, quando completam 10 anos de 

validade. No item 3, Sr. André Lima (Consultor da GIZ), efetuou a apresentação do PMMA e a Sra. 

Greicilene R. Pedro (SEMAM/ Coordenadora do PMMA - convidada), agradeceu a apresentação e 

mencionou a importância da participação dos conselheiros nas atividades propostas. No item 4, o 

Presidente informou que na próxima assembleia será deliberado sobre as ausências das Entidades do 

COMDEMA, com mais de três ausências sem justificativa. No item 5, o Sr. Renato Prato (CONCIDADANIA), 

colocou em questão a arborização urbana e o fato de não ter engenheiros presentes nas podas realizadas, 

o Presidente destinou a pauta para a próxima assembleia no dia 02 de dezembro e explicou que existem 2 

(dois) engenheiros para fiscalizar as  5 (cinco) equipes de poda e que eles circulam entre as equipes. O Sr. 

Ibraim (CONCIDADANIA), reforçou a importância de transformar a arborização em uma política de estado. 

Seguindo os assuntos gerais, Marcos Bandini (DEFESA CIVIL), solicita que os informes da retomada sobre 

plano municipal de saneamento, cujo os quais a Sra. Viviane Amaral detém, sejam mais detalhados para a 

próxima reunião do COMDEMA. A Sra. Viviane Amaral (SEMAM), explanou que o primeiro relatório, que 

contém uma descrição introdutória com dados básicos de Santos já foi entregue ao agente técnico da 

Fehidro que está aguardando o parecer para a confecção da parte dois e  que terá um enriquecimento de 

cenários e informações, e, assim que aprovado, será disponibilizado na secretaria para consulta. Ao 

concluir o trabalho, todo o processo ficará disponível digitalmente, porém Sra. Viviane explicou que é 

preciso aguardar as audiências públicas e a minuta de lei. O Presidente colocou em relevância trazer 

atualizações do trabalho até novembro para as próximas reuniões. O Sr. Ibraim (CONCIDADANIA), 

posicionou a questão do aumento da movimentação de graneis de nitrato de amônia no porto de Santos 

como pauta para a próxima assembleia e o contrato da coleta de lixo que vence esse ano. Em réplica, a 

Sra. Viviane citou uma reunião do ano de 2019, onde foi solicitado que os membros da comissão de 

sustentabilidade fizessem um relatório para análise do Presidente, mas não houve colaboração de nenhum 

aspecto sobre alterações no contrato. O Presidente apontou a participação de 19 conselheiros e 6 

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 

 


