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ATA DA 1ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – BIÊNIO 2021/2022 DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA 

REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2021. 
  

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta minutos, 1 

em segunda chamada, realizou-se a Primeira Assembleia Geral Ordinária – biênio 2021/2022 2 

do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA, realizada em 3 

ambiente virtual, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Posse dos conselheiros nomeados para 4 

o Biênio 2021/2022. 2 – Eleição de Presidência do Conselho, de Câmaras Técnicas e 5 

representantes no Fundo Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente de 6 

Santos - FMPRMA. 3 – Leitura, discussão e aprovação das Atas da 17ª. Assembleia Geral 7 

Ordinária do Biênio 2019/2020. 4 – Avisos da Secretaria 5 – Assuntos Gerais. Participaram os 8 

seguintes representantes: Srs. (as). Marcio Gonçalves Paulo (SEMAM II), Marcos Pellegrini 9 

Bandini (SESEG), Liana A. Julião Pio do Carmo e Angélica Egler Graça Gomes (SEDUC), 10 

Fernando Carnicelli (SEFIN), Valeria César da Costa (SETUR), Alexandre Nunes Mendes 11 

(SMS), Carlos Tadeu Eizo (SESERP), Rodrigo Garcia Mehringer de Azevedo (SEDS), Carla 12 

Pupin (SEDURB), Kelly Elaine Fonseca Freitas (SEGOV), Valter Leite Santana (Secretaria de 13 

Assuntos Portuários e Desenvolvimento da Região Central), Juliana Ribeiro Nobrega 14 

(COHAB), Pompeu Oliveira Cavalcante e Marly Alvarez Cimino (PRODESAN), Eduardo 15 

Simabukuro e Carlos Moraes Marques (CET), Maria Fernanda Palanch Hans e Ernesto Silva 16 

Fortes (UNIMONTE), Jhonnes Alberto Vaz (UNISANTOS), Yuri Tavares Rocha (EPUSP-17 

USP), Cleide Barbieri de Souza (UNILUS), Marcio Luiz Bernardes Calves e Alba Kannebley 18 

(ACS), Rubens Moura Bezerra (CREA), Ademar Salgosa Junior (AEAS), Mário Benetati Filho 19 

(ABES), Luciana Schilndwein Gonzalez e Gilberto Passos de Freitas (OAB), Andre Tomé 20 

Coelho (SANTOS LIXO ZERO), Giselle Bertagna e Priscilla Gatto R. Barreto (VIDAS 21 

RECICLADAS), José Roberto Stos Fernandes e Caetano Valentim Martire Filho (ASL), Ibraim 22 

Tauil e Cesar Augusto Mendes de Moraes (CONCIDADANIA), Hailton Santos (IMA), Rosa  23 

Cristina F. Nascimento (SABESP), Washington Moura Antunes (SESEG) e Luiz Fernando 24 

Maciel Oliva (SPA). Ausentes: SECULT, SEPLAN, UNISANTA, CIESP, CENTRO 25 

ACADÊMICO OCTAVIO BORBA e COMEB. Ausência justificada: SEMES, SECTUR, SIEDI, 26 

COHAB e SINDICATO DOS AQUITETOS. O Presidente iniciou à Assembleia 27 

cumprimentando todos os presentes. No item 1, empossou os conselheiros presentes que 28 

foram nomeados pelo Decreto N° 9.173 de 07/01/2021 para o Biênio 2021/2022, informou que 29 

a assinatura do Livro de Posse será efetuada em reunião presencial. Na continuidade ocorreu 30 

a eleição para Presidência do Conselho, sendo lançada a candidatura do Sr. Ademar Salgosa 31 

(AEAS) e também a indicação do Sr. Ibraim (CONCIDADANIA) para a candidatura do Sr. 32 

Cesar Augusto Moraes (CONCIDADANIA), porém este declinou ao convite da candidatura, 33 

posta em votação, por unanimidade foi eleito para presidência do Conselho o Sr. Ademar 34 

Salgosa. O Sr. Marcio Paulo congratulou o novo Presidente, agradecendo a todos despediu-35 

se, deixando a condução da Reunião para o Presidente atual. No Item 2, o Presidente Ademar 36 

Salgosa informou que na próxima reunião ocorrerá a eleição de vice-presidente do Conselho, 37 

Câmaras técnicas e representantes no Fundo Municipal de Preservação e Recuperação do 38 

Meio Ambiente de Santos - FMPRMA. Sra. Luciana (OAB) e Sr. Andre (SANTOS LIXO ZERO) 39 

pontuaram quanto aos projetos e saldo bancário do FMPRMA, Sr. Marcio Paulo informou que 40 

quanto ao fundo, seu saldo foi direcionado para o combate ao Covid – 19, através de 41 

promulgação de Lei Municipal Nº 3.682 de 15/04/2020 - “Estabelece normas de finanças 42 

públicas voltadas à desvinculação de receitas de fundos municipais, visando o enfrentamento 43 
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das condições de crise geradas pela pandemia decorrente do covid-19 (novo Corona vírus), e 44 

dá outras providências.”, autorizativa e regulamentada por um Decreto Nº 8.954 DE 45 

08/05/2020 - “Regulamenta a lei nº 3.682, de 15 de abril de 2020, que estabelece normas de 46 

finanças públicas voltadas à desvinculação de receitas de fundos municipais, visando o 47 

enfrentamento das condições de crise geradas pela pandemia decorrente do covid-19 (novo 48 

Corona vírus), e dá outras providências.” Salientou que houve reunião com os conselheiros 49 

do Fundo, para comunicado sobre decisão legal, sendo informado o valor encaminhado. 50 

Participou que será inteirado ao COMDEMA o valor direcionado ao combate ao Covid-19. 51 

Comentou que na próxima reunião do Fundo ocorrerá apresentação de relatório financeiro. 52 

Sra. Luciana informou que os recursos já aprovados para os projetos estão reservados para 53 

estes. Sr. Márcio Paulo complementou informando que os projetos já empenhados no 54 

momento da promulgação da Lei serão concluídos, citando o projeto da Concidadania Fase 55 

2. Sra. Luciana questionou sobre o projeto sobre as Ecobarreiras, em parceria com o Instituto 56 

Ecofaxina e a Prefeitura Municipal de Santos. O Sr. Marcio Paulo informou que o projeto não 57 

prosseguiu, não havendo sua aprovação, devido ao parecer da Procuradoria do Município de 58 

Santos em virtude da falta de área de cessão do projeto e que o representante do Instituto 59 

Ecofaxina, Sr. Willian, foi chamado pela Procuradoria para ser informado. Sr. Luciana 60 

perguntou se há como ter acesso ao processo, que há controvérsias quanto a negativa do 61 

processo e que havia pré-acordo assinado. O Sr. Márcio Paulo informou que o processo é 62 

público e podendo ser solicitado a certidão de inteiro teor através do Poupa Tempo e que não 63 

tem ciência da existem de pré-acordo O Sr. José Roberto (ASL) solicitou a ATA a qual foi 64 

mencionado a verba do Fundo para o projeto e reforçou quanto a necessidade de saber sobre 65 

a negativa da Procuradoria e apresentado ao COMDEMA. Sr. Ademar informou da 66 

necessidade de ser ter as informações disponibilizadas a todos para uma posterior pauta em 67 

reunião do Conselho. Sr. Hailton Santos (IMA) concordou com a fala do Sr. José Roberto 68 

(ASL). O Sr. Marcos Bandini (Defesa Civil) sugeriu o encaminhamento, aos Conselheiros do 69 

Biênio 2021/2022, um breve diagnostico tanto das Câmaras Técnicas quanto do FMPRMA, 70 

das atuações destes no biênio 2019/2020. Sugeriu que seja deliberado que até a próxima 71 

reunião seja apresentado a síntese dos principais encaminhamentos do Fundo e das 72 

Câmaras. O Sr. Andre Tomé concordou com o Sr. Marcos Bandini e acrescentou que seja 73 

solicitado os extratos bancários do Fundo anteriores da pandemia e atuais. Em consenso foi 74 

deliberado a questão do encaminhamento das sínteses das Câmeras Técnicas e do FMPRMA 75 

para apresentação no COMDEMA. No item 3, a Ata da 17ª Assembleia Ordinária enviada por 76 

e-mail para leitura prévia, foi aprovada. No item 4 – Avisos da Secretaria. Sr. Marcio Paulo 77 

informou que desde 28 de dezembro de 2020 consta hotsite da Prefeitura sobre versão para 78 

análise do COMDEMA do Plano Municipal da Mata Atlântica e pediu que na próxima 79 

Assembleia Ordinária seja feita a avaliação e aprovação do Plano pelos Conselheiros. No item 80 

5 – Assuntos Gerais. O Sr. Marcio Paulo solicitou o encaminhamento aos conselheiros da Lei 81 

de Criação do COMDEMA e o Regimento Interno, frisou que no Portal da Transparência 82 

constam as ATAS, Leis e Decretos do COMDEMA. O Sr. José Roberto sugeriu a revisão do 83 

mailing do COMDEMA. Sr. Luciana solicitou informações e questionou sobre a paridade, de 84 

pessoas de cargos públicos que estão representando Sociedade Civil. O Sr. Presidente 85 

Ademar solicitou a Sr. Glaucia a lista de Conselheiros do COMDEMA e colocou que o 86 

questionamento da Sra. Luciana será analisado e esclarecido antes da próxima Assembleia. 87 

Sra. Marly (PRODESAN) parabenizou Sr. Marcio Paulo pela excelente gestão e felicitou o Sr. 88 

Ademar pela presidência. O Sr. Cesar sugeriu a realização de reunião hibrida. O Sr. Marcio 89 

Paulo informou que as reuniões estão ocorrendo de forma virtual após consulta aos 90 
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Conselheiros e participou que o que for definido pelo novo Biênio será realizado. O Sr. Ademar 91 

sugeriu que as reuniões virtuais permaneçam. Sr. Cesar sugeriu a criação de uma comissão 92 

para tratar sobre arborização. O Sr. Márcio Paulo informou que já foi criado um Grupo de 93 

Trabalho, homologado na última Assembleia do COMDEMA, inclusive com a participação de 94 

representantes do Plantio Coletivo, ocorrendo duas reuniões e a próxima provavelmente será 95 

em fevereiro. Sr. Ibraim Tauil (CONCIDADANIA) reforçou a importância de tornar a 96 

arborização urbana uma política de estado e também posicionou a questão do aumento da 97 

movimentação de graneis de nitrato de amônia no porto de Santos (PDZ) como pauta para a 98 

próxima Assembleia. A Sra. Luciana Schilndwein sugeriu pautar a apresentação transparente 99 

da destinação dos resíduos secos, orgânicos e reciclados no conselho do COMDEMA e 100 

também sugeriu a criação de uma Câmara socioambiental. O Sr. Hailton santos (IMA) desejou 101 

ao Sr. Marcio Paulo sucesso na nova gestão como Secretário do Meio Ambiente e desejou 102 

uma boa gestão ao novo presidente do COMDEMA. Participou quanto a importância de 103 

colocar a poda das arvores em pauta e o Presidente aceitou a sugestão. O Sr. Gilberto Passos 104 

apresentou sua estima por participar do COMDEMA e ressaltou a importância de ter um 105 

Conselho como esse na região. Os Srs. Andre Tomé e Gilberto concordaram em discutir o 106 

assunto PDZ do porto, sugerido pelo Sr. Ibraim. O Sr. Ibraim citou a Ata de 13/02/2020 que 107 

menciona a coleta e destinação de recicláveis, secos e orgânicos e também contém a suas 108 

sugestões para todos os resíduos. Sra. Luciana propôs uma nova apresentação concomitante 109 

com os setores envolvidos, representados pela URE Valoriza, Ministério público e a CETESB 110 

para esclarecer os pontos controversos. O Sr. Andre sugeriu a participação da Sociedade Civil 111 

na apresentação da URE Valoriza e na pauta sobre a coleta e destinação dos resíduos secos, 112 

orgânicos e recicláveis. Sr. José Roberto parabenizou o Sr. Ademar pela presidência e o Sr. 113 

Marcio Paulo pela gestão anterior. O Sr. Marcio Paulo agradeceu os dois anos que passou na 114 

frente da presidência, observou a importância de revisar Atas passadas e avisou que as 115 

gravações das reuniões estarão disponibilizadas. A Sra. Luciana agradeceu ao sr. Marcio 116 

Paulo pela ótima gestão, aos colegas e a secretaria Glaucia pelo excelente trabalho. O Sr. 117 

Cesar também parabenizou o Sr. Ademar pela presidência. Nada mais havendo a ser tratado, 118 

a Assembleia foi encerrada, sendo a Ata, depois de lida e aprovada, assinada por mim Glaucia 119 

Reis e pelo Presidente do COMDEMA. 120 

 

               ADEMAR SALGOSA JUNIOR                   GLAUCIA REIS 
 

Presidente                                           Secretária  


