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ATA DA 17ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – BIÊNIO 2019/2020 DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA 

REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e 

trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a Décima Sétima 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 16ª. 

Assembleia Geral Ordinária. 2 –Apresentação Copaísa sobre o contrato de Poda 

do Município de Santos. 3 – Apresentação do PMMA. 4 – Gestão COMDEMA 

Biênio 2019/2020. 5 – Avisos da Secretaria. 6 – 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), Fátima Regina Faleco Dias (SEDUC), 

Fernando Carnicelli (SEFIN), Valeria César da Costa (SETUR), Rodrigo Garcia 

Mehringer de Azevedo (SEDS), Eliana Mattar (SEDURB), Ana Paula Machado 

(COHAB), Marly Alvarez Cimino (PRODESAN), Renato Prado Ribeiro e Ibraim 

Tauil (CONCIDADANIA), Yuri Tavares Rocha (EPUSP-USP),  Maria Fernanda 

Palanch Hans (UNIMONTE), Cleide Barbieri de Souza (UNILUS) Alba Kannebley 

(ACS), Elenilda Pereira S. Aposto (AEAS), José Roberto Stos Fernandes 

(ASSOC SURF) e  Giselle Bertagna e Marcos Libório (VIDAS RECICLADAS) 

Ausentes: SEMES, SMS, SESERP, SECULT, SEGOV, SECOM, SAPIC, CET, 

OAB, UNISANTA, UNISANTOS, CIESP, CREA, ABES, Instituto MARAZUL, 

ACRIS, Diretório Acadêmico – UNIP e COMEB. Ausência justificada: SIND 

TRAB IND QUIM FARM FERT. Convidados: Eduardo Hosakawa Kimoto 

(SEMAM/CMMC), Greicilene R. Pedro (SEMAM), Ana Vellardi, Danielle Almeida 

Carvalho e André Lima (Consultores da GIZ), Ernesto Tabuchi (SEGOV), Nelma 

Lucia Heeffig e César Moraes (CONCIDADANIA), Paulo Antonio Fritelli (SIEDI), 

Rodrigo Derbedrossian (ORQUIDARIO), Anderson Peres Rodrigues, Renato 

Miranda e José Martinho Gomes (PLANTIO COLETIVO), Erico Gomes 

(VERGAN) e Marco Antonio Francisco. O Presidente iniciou à Assembleia 

cumprimentando todos os presentes. No item 1, a Ata da 16ª Assembleia 

Ordinária enviada por e-mail para leitura prévia, foi aprovada havendo apenas a 

ressalva de retificação de ausência para presença dos conselheiros da 

Associação Comercial de Santos representada pela Sra. Alba Kannebley (ACS) 
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e da Associação de Surf representada pelo Sr. José Roberto Santos Fernandes. 

No Item 2, Sr. Ernesto Tabuchi (SEGOV) realizou apresentação sobre 

Arborização Urbana (Manejo Arbóreo Urbano), participando da evolução deste, 

informou que podas e remoções em logradouros realizadas em 2014  foram de 

9.204,  para 13.696 em 2020, ressaltou que a média é de 1.000 podas mensais, 

e realizadas pela empresa VERGAN EIRELI (com contrato firmando com a 

Prefeitura desde fevereiro de 2020) com supervisão de engenheiro especializado 

da Prefeitura. Ao término da apresentação foram abertas perguntas. Sr. Renato 

(CONCIDADANIA) explanou que a apresentação esclareceu pontos técnicos 

importantes sobre o manejo arbóreo e citou a necessidade de manter uma 

interação, comunicação e capacitação de todos. Por fim, fez convite para todos 

participarem do Plantio coletivo. Sr. José Roberto (ASSOC SURF) parabenizou 

a apresentação e questionou porque o Ministério Público não está investigando 

os casos de árvores que afrontam a lei de acessibilidade, mas colocou que a 

Prefeitura pode contrapor essas situações usando a via da acessibilidade como 

contraponto as leis divergentes. Sr. João Cirilo (SEMAM I), esclareceu que 

passou pelas mesmas situações que o Sr. Ernesto e que, em 2017, foi contrário 

à lei referente ao limite de poda das copas das árvores, pois explicou que cada 

árvore deve ser analisada individualmente e que já existiram casos onde o 

infrator, que poda a árvore indevidamente, não foi autuado. O Sr. Ibraim 

(CONCIDADANIA) reforçou a importância de transformar a arborização em uma 

política de estado e citou como exemplo a cidade de Maringá. O Presidente 

agradeceu a apresentação, posicionou a importância de se estudar a lei e alterá-

la e sugeriu a criação de um grupo de trabalho para estudar a situação, incluindo 

Sociedade Civil, Secretaria de Serviços Públicos (SESERP), Secretaria de Meio 

Ambiente (SEMAM) e o Legislador. Após a concordância da criação do Grupo 

de Trabalho, definiu-se que a reunião será dia 07/12, às 10h (videoconferência). 

O Presidente leu requerimento sobre Atendimento a Solicitações para 

Otimização da Gestão da Arborização Urbana no Munícipio de Santos, enviado 

por e-mail pela CONCIDADANIA e PLANTIO COLETIVO o que reforçou ainda 

mais importância do grupo de trabalho para a discussão entre as partes e para 

o melhoramento a lei. Item 3, o Sr. André Lima realizou apresentação da 

estratégia atual do PMMA. Item 4, O Presidente avisou que os Editais de 

Chamamento para Organizações Não Governamentais (Ong’s), Entidades 

Sindicais de Empregados, Entidades Estudantis e Universidades e Centros 
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Universitários para a renovação do Biênio 2021/2022 do COMDEMA atrasaram 

um mês, porém foram publicados dia 26/11/2020, e conforme a LEI N.º 2.699 de 

28/06/2010, foram enviados no dia 30/11/2020 ofícios aos membros integrantes 

(Órgão Público e Entidades) no Conselho. O Presidente pediu aos presentes que 

façam as nomeações observando o regimento interno. Sra. Elenilda salientou 

quanto ao prazo para respostas da composição do Biênio 2021/2022, 

encaminhado as Entidades. Item 5, em avisos gerais o Presidente adentrou ao 

assunto de publicação que saiu no Diário Oficial referente a Audiência Pública 

virtual de nº 03/2020 de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), sobre 

projeto de reforço estrutural do suprimento de gás da Baixada Santista e solicitou 

que os interessados façam a inscrição no site que consta no Diário Oficial de 

Santos www.santos.sp.gov.br/audienciaTRSP. Item 6, Sr. Ibraim fez adendo 

quanto ao reforço estrutural do suprimento de gás da baixada santista e que 

questionou a Comgás, quanto a viabilidade de levar o projeto a milhas da costa, 

já que, trata se de material explosivo e que pretende tratar do assunto na 

Audiência Virtual dia 15 de dezembro. Sr. José Roberto manifestou que em 

virtude da grafia incorreta de seu e-mail no mailing do COMDEMA, não foram 

enviadas as convocações das reuniões da 15ª e 16 ª Assembleias Ordinárias e 

da 1ª Assembleia Extraordinária, participou que última convocação que recebeu 

foi a da 14ª Assembleia (11/03/2020), ressaltou que teve o conhecimento das 

três Assembleias por e-mails reenviados por outros conselheiros.  O Presidente 

apontou a participação de 22 conselheiros e 15 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 Glaucia 

Reis e pelo Presidente do COMDEMA 

  

MÁRCIO GONÇALVES PAULO                       GLAUCIA REIS     

 

Presidente                                                   Secretária 

  

  

  
 


