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ATA DA 22ª. REUNIÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2012/2014 E
1ª REUNIÃO – BIÊNIO 2014/2016
REALIZADAS EM PRIMEIRO DE OUTUBRO DE 2014.
No primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos,
realizou-se a Vigésima Segunda Reunião Ordinária – biênio 2012/2014 e Primeira Reunião
Ordinária – biênio 2014/2016 - do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
– COMDEMA, no auditório da PRODESAN, sito à Praça dos Expedicionários, nº 10 – Santos –
SP, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 21ª reunião; 2
– Apresentação do relatório de Gestão Ambiental – Programa Município Verde Azul – 2014; 3 Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião os seguintes
representantes: SIEDI, SECID, ECOFAXINA, SOS ORQUIDÁRIO, COMEB. Justificaram a
ausência: SETUR, SESERP, SEMES, UNIMONTE, UNISANTOS, F.M.OKADA. O Secretário de
Meio ambiente, Sr. Luciano Cascione, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e a
colaboração do Sr. João Guedes no curso desta assembleia e apresentou os novos
Conselheiros, nomeados pelo Decreto nº 6906, de 18 de setembro de 2014, para o biênio 2014
a 2016 a tomarem posse nesta data. Em seguida, passou para o item eleição do presidente,
deixando aberta a palavra ao plenário. Sr. Fábio Boturão/ASS indicou o Sr. Luciano Pereira de
Souza /OAB e o Sr. João Guedes, o Sr. Ademar Salgosa/CREA. Sr. Luciano/OAB elogiou a
atuação do Sr. Ademar/CREA como conselheiro, há muitos anos, declinou e apoiou a
candidatura de Sr. Ademar, o qual agradeceu e o escolheu para vice. O Secretário Luciano
submeteu o nome da secretária Sandra Cunha à aprovação no apoio ao Conselho, obtendo a
total aceitação dos conselheiros e convidou Sr. Ademar e Sr. Luciano à mesa, os quais deram
continuidade à reunião. Sr. Ademar voltou ao item 1 e perguntou se alguém teria alguma
modificação a fazer na ata. Sr. Augusto/UNIFESP apresentou correções ortográficas em nomes
técnicos e a ata foi aprovada com estas ressalvas. Sr. Fábio/ASS perguntou, em relação a esta
ata, se fora enviado o ofício à CODESP, solicitando que disponibilizem o EIA/RIMA no site. Sr.
Márcio Calves/ACS disse que a CODESP já está na fase de manutenção da dragagem e achou
estranho. Sr. Renan/UNISANTA esclareceu que na última reunião, em agosto, informou que
consta no site do IBAMA e que a solicitação foi para disponibilizarem os relatórios de
monitoramento atualizados. A secretária Sandra respondeu que será verificado. O presidente
Ademar passou para o item “Apresentação do Relatório de Gestão Ambiental – Programa
Município Verde Azul”. Sra. Marise Céspedes/SEMAM agradeceu e iniciou parabenizando a
gestão do Sr. João Guedes por dois biênios como presidente do COMDEMA. O Secretário
Luciano aproveitou o momento e entregou um Certificado parabenizando o Sr. João Guedes
por sua atuação, o qual agradeceu a ele e a todos. Também parabenizaram os novos
presidente e vice-presidente e a secretária. Sra. Marise iniciou a explanação agradecendo ao
Sr. Fernando Mello da Seção de Informações Ambientais - SEMAM e a todos que contribuíram
com as informações coletadas. Sra. Marise, interlocutora do programa em Santos, explicou
como funciona e quais são os indicadores que precisam alcançar. Para maiores informações,
comunicou o site, www.ambiente.gov.sp.br; Entre as novidades este ano, estão: convênio na
área de Coleta Seletiva com o programa “Dê as mãos para o futuro”, de logística reversa,
incluindo Cooperativas do município. Contra Desperdício de Água, em parceria com a SABESP
e SEDUC; A respeito de Qualidade do Ar, estão em andamento os projetos Bike Santos, VLT,
teleférico no morro da Nova Cintra. Em relação à Estrutura Ambiental, aumentaram a
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fiscalização em parceria com a Guarda municipal e o Projeto Cidade Sem Lixo; a 10ª diretriz
diz respeito aos Conselhos Ambientais, sobre o qual mostrou fotos, incluindo o saudoso
conselheiro Ronaldo Forte, em homenagem. O presidente abriu às perguntas e Sr.
Luciano/OAB perguntou em que posição Santos se encontra no ranking, entre os 645
municípios do estado de São Paulo e ela respondeu que a nota ano passado foi 81,5 e a
colocação 65º. Ele parabenizou Sra. Marise e Sr. Fernando. Sr. Fábio/ASS perguntou se está
disponível na internet e Sra. Marise respondeu que estará após a apresentação, mas que pode
enviar por e-mail. Não havendo mais perguntas, agradeceu. Entre os Comunicados da
Secretaria, a secretária informou sobre as Feiras de Produtos Orgânicos, a próxima, 1º
domingo do mês, no Jardim Botânico. Aberto à plenária, como 1º item dos Assuntos Gerais, Sr.
Luciano/OAB relacionou uma série de desafios em que o Conselho deve estudar e colaborar
para que as diretrizes apontadas pelo Programa Município Verde Azul sejam aprimoradas,
como: a construção e instalação das redes de esgoto na Área Continental; revisão do Plano
Municipal de Resíduos Sólidos e de Gestão de Construção Civil; integração no Sistema de
Cadastro Ambiental Rural e APA de Santos; desenvolvimento do Plano Municipal de
Arborização; o custeio de projetos a partir do Fundo de Meio Ambiente; contra o desperdício de
água, o aproveitamento da água dos chuveiros da praia, inclusive questionado pelo Ministério
Público; sobre a poluição do ar, aproveitamento da estação de medição da CETESB na Ponta
da Praia para verificar a questão dos grãos e resíduos no ar produzidos pelo porto, visando que
o Desenvolvimento seja Sustentável. Também, aderir a programas de redução do efeito estufa.
Quanto à Estrutura Ambiental, mais parcerias, pois a SEMAM possui um número reduzido de
profissionais, mas com outros servidores e com a sociedade civil, pode-se criar uma rede de
observação. O presidente Ademar comentou que o Conselho fará um acompanhamento anual
do tema. Sr. Lustoza completou que é necessária colaboração e que uma questão grave na
Baixada Santista é a da população que vive em palafitas sem esgoto. Sra. Thaís/ CIESP
comentou sobre a rede de esgoto no centro onde corre em natura e mencionou uma força
tarefa. Sr. João Guedes explicou que o centro está resguardado por rede coletora, mas há
encanadores que desviam para as redes pluviais e entupimentos e sugeriu que liguem: no
litoral para 0800 550 195 e Ouvidoria - 0800 550 0565 - e a equipe verificará. Sra. Thaís
sugeriu que os funcionários que fiscalizam a área para outros fins, como a CET, os guardas
municipais, também poderiam verificar esta questão, nas ruas e nas obras. Sr. João Guedes
explicou que o esgoto só aparece 6 meses após a obra terminar. O presidente informou que na
próxima reunião serão formadas as Câmaras Técnicas e a escolha de um membro para o
Fundo de Meio Ambiente, por saída de conselheiros que o integravam. 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 Secretário de Meio Ambiente Luciano
Cascione.
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