
ATA DA 6ª. REUNIÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2014/2016
REALIZADA EM PRIMEIRO DE ABRIL DE 2015.

No dia primeiro do mês de abril de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, em
segunda  chamada,  realizou-se  a  Sexta  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 5ª reunião – biênio 14/16; 2 –
Apresentação da nova Secretária de Meio Ambiente Sra. Marise Céspedes Tavolaro e
equipe; 3 - Eleição do representante titular do COMDEMA no CMDU; 4 - Apresentação do
evento  “Soluções  Tecnológicas  –  Gestão  de  Resíduos”  -  SEBRAE/SENAI;  5  -
Comunicados  da Secretaria;   6  –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram à  reunião os
seguintes representantes: SIEDI, SESERP, SEAS, SECULT, SEDES, PRODESAN, ACS,
AEAS,  ABES,  ABES,  SEESP,  FMO.  Foram justificadas  as  ausências  de:  COMEB.  O
presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. A ata, enviada por e-mail
para leitura prévia, foi aprovada por todos. A secretária informou que houve pequenas
alterações solicitadas pela Sra. Greicilene/SEDURB, sem modificação do conteúdo. Sr.
Ademar apresentou Sra. Marise Céspedes, nova Secretária de Meio Ambiente, conhecida
por todos, pois foi integrante do COMDEMA. Ela explicou que o Secretário anterior, Sr.
Luciano Pereira de Souza, não pode continuar por problemas de saúde e, por decisão
técnica  do Prefeito,  foi  a  pessoa escolhida  para  assumir,  e  lamentou a  saída do ex-
secretário e por outro lado feliz pelo reconhecimento. Apresentou sua equipe, Sr. Luiz
Ezildo, Secretário Adjunto, Sr. Éder Santana, Chefe do DEPAVI e Sra. Viviane Amaral,
Chefe  do  DEPCAM e  suas  respectivas  seções.  Apresentou  a  estrutura  e  legislações
ambientais.  Informou  que  Sr.  Márcio  Paulo,  responsável  pelo  laboratório  de
balneabilidade, e Sra. Viviane integrarão o COMDEMA substituindo-a e ao ex-secretário.
Informou que o serviço de poda agora está a cargo da SESERP.  Apresentou Sra. Sandra
Pivelli que faz o levantamento arbóreo urbana e os corredores verdes e que pretendem
uma linguagem única de Educação Ambiental com os novos parques. Informou que as
denúncias ambientais podem ser encaminhadas à Seção de Fiscalização, 3226-8088 e
por e-mail,  meioambiente@santos.sp.gov.br.  Convidou o presidente a realizar a reunião
de junho no Jardim Botânico,  que  será  reinaugurado na Semana do Meio  Ambiente.
Explicou que a equipe está se adequando e que continua à disposição do COMDEMA.
Informou que foi aprovado um decreto sobre reuso de água pelos novos equipamentos
públicos e que há outras propostas em estudo. Sr. Jaime/SOS Orquidário perguntou sobre
a notícia a respeito de lama contaminada divulgada na TV, e se foi por consequência da
limpeza do canal de dragagem. Sr. Arlindo/CODESP respondeu que houve denúncia por
pescadores do Guaiúba,  mas  ainda  sem conclusão.  Informou que há proposta  a  ser
apresentada no COMDEMA em meados de agosto. Sr. Fábio/ASS disse que há dúvidas
quanto  ao  relatório  oficial  do  EIA/RIMA em  relação  à  dragagem,  e  sugeriu  que  as
Universidades  apresentem  suas  análises  oficiais.  O  IBAMA considera  de  “relevante
interesse  público”  e  quem  frequenta  as  praias  sabe  que  o  mar  está  realmente
contaminado. O presidente desejou sucesso à nova gestão e passou ao item seguinte e
Sr.  Bandini  sugeriu  que  o  representante  no  CMDU  seja  a  Sra.  Greicilene,  mas  ela
informou que  já  participa  como funcionária  da  SEDURB.  Sra.  Marizete  sugeriu  o  Sr.
Bandini,  aclamado pelos  presentes.  Em seguida,  Sr.  Ademar  apresentou  o  Sr.  Paulo
Sérgio  Brito  Franzosi,  gerente  do  Escritório  Regional  do SEBRAE-SP  na  Baixada
Santista, com quem estabelece parceria com a AEAS por meio do Programa Innoventa,
desenvolvido pela Fundação Parque Tecnológico de Santos, subordinado à Secretaria de
Desenvolvimento  Econômico  e  Inovação.  Sr.  Paulo  desejou  sucesso,  saúde e
discernimento à nova Secretária. Explicou sua vinda ao Conselho, a fim de apresentar a
nova proposta de curso em parceria com o SENAI, cujo convite fora enviado por e-mail. O
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SEBRAE visa aumentar a competitividade de micro e pequenas empresas e fomento do
empreendedorismo e informou o endereço, Avenida Ana Costa, 418 – Gonzaga. Atendem
as 9 cidades da Baixada Santista, individualmente e com palestras e cursos diversos, na
área  de  hospedagem,  alimentação  fora  do  lar,  beleza,  entre  outros.  O  objetivo  é
desenvolver quaisquer ações que tragam inovação em empresas, não necessariamente
tecnológicas. A palestra de sensibilização será dia 06 de abril, das 9h às 12h, com um
especialista  do  SENAI,  com o  tema Gestão  de  Resíduos na  Construção Civil.  Como
síndico,  destacou  a  dificuldade  de  gerenciar  reciclagem  no  edifício,  de  educar  os
funcionários e solicitou sugestão do Conselho. O presidente agradeceu e se colocou à
disposição do SEBRAE para apresentação de novos assuntos. No item Comunicados da
Secretaria,  a  secretária  informou  que  as  proposituras  dos  vereadores  estão  sendo
scaneadas e  enviadas por  e-mail.  Há  uma proposta  do Sr.  Hugo  Dupré  sobre  estas
análises, que será enviada aos Coordenadores das Câmaras Técnicas. 
Nos  Assuntos  Gerais,  Sra.  Greicilene  explicou  que  a  reunião  do  CMDU  foi  adiada
novamente a pedido dos conselheiros, sem data prevista e este cancelamento foi avisado
apenas aos conselheiros. Informou que estão recebendo propostas até o dia 7 de abril e
que a legislação urbanística, com minuta e anexos estão no site da prefeitura.  Sr. Ademar
informou que já foram tomadas providências sobre as árvores cimentadas, enviado ofício
à SESERP, com a listagem da pesquisa efetuada pelo Sr. Dionísio/Fórum da Cidadania, o
qual entregou outra com mais 22 árvores. Por iniciativa do ex-secretário foi enviado outro
ofício, à CETESB, sobre os particulados na Ponta da Praia e o Sr. César Valente, Gerente
da  Agência  Ambiental  de  Santos, se  dispôs  a  vir  na  próxima  reunião  para  maiores
esclarecimentos.  A respeito  da  apresentação  do  Município  Verde  Azul,  a  secretária
informou que será apresentado no próximo mês, com o retorno do Sr. Fernando Mello.
Quanto ao Projeto Albatroz, Sra. Tatiana informou à secretária Sandra, por e-mail, em 06
de março, que o único fato novo foi que fizeram uma reunião com a CODESP que, como
consta  em ata,  ficou  de  verificar  todas  as  possibilidades  quanto  à  área,  pelas  quais
está aguardando. Sr.  Arlindo  informou  que  a  CODESP ofertou  outra  área,  próxima  à
anterior, na Ponta da Praia, que a planta já está pronta e até a próxima semana entregam
a proposta, e, na sequência, ao SPU. Sr. Jaime perguntou sobre resíduos de obras que
são jogadas  na  boca  de lobo.  Sr.  Alexandre/OAB perguntou  se  as  da prefeitura  são
fiscalizadas e Sra. Marise respondeu que sim, por fiscais da Secretaria de Obras. Ele
completou que o ente público responde por não fiscalizar, ressaltou as obras na ciclovia
no canal 5. Sra. Marise respondeu que obras são ruins tanto dentro como fora de casa,
que o fiscal é acionado imediatamente quando necessário, mas o objetivo é melhorar as
condições atuais.  Sr.  Fábio/ASS informou sobre o "III  Encontro dos Municípios com o
Desenvolvimento  Sustentável", em  Brasília,  com  ampla  diversidade  de  temas  e  que
enviará o link por e-mail. Sr. Edson/ Instituto Geográfico apresentou 3 sugestões sobre
uso racional da água: 1. permuta por material reciclável para desconto em conta de luz; 2.
Modificações  para  edifícios  verdes  para  antigas  construções;  3.  Em  edifícios  que  já
reciclam óleo e alumínio, também reciclar água. Também sugeriu que seja permitido aos
munícipes desgalhar  árvores,  até a altura da mão, que atrapalhem a visualização de
ônibus  e  causem  falta  de  segurança.  O  presidente  agradeceu  e  disse  que  serão
analisadas. Sr. Alexandre/OAB enviará convite por e-mail para evento na UNISANTOS
sobre Workshop do Grupo de Pesquisa Energia e Meio Ambiente, dia 16 de abril, que
abordará destinação e incineração de resíduos. Sr. Paulo Marco/SEMAM sugeriu que a
Semana do Meio Ambiente seja integrada e que os Conselheiros tragam as atividades
das entidades que representam na próxima reunião, podendo se estender pelo mês de
julho, realizando, assim, um evento maior, sem sobrecarregar ninguém. Sr. Ibrahim/Fórum
da Cidadania informou que estão coordenando manifesto contrário à incineração e que o
projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo avançou bastante, mas ainda há resistência e,
em sua opinião, as resoluções não podem ser desatreladas das questões ambientais e



sociais. É preciso conciliar interesses e analisar detalhadamente a proposta, por exemplo,
sobre  outorga  onerosa.  Enviou  documento  à  Câmara  Municipal,  com  cópia  a  este
Conselho, para que seja debatido no COMDEMA. Sr. Dionísio sugeriu que haja captação
de água de chuva e de energia solar nos edifícios públicos. E que não há fiscalização
para fezes de cães, propôs que houvesse um funcionário de motocicleta para recolhê-las.
Sra.  Viviane  respondeu  que  já  há  um  projeto  em  andamento  para  minimizar  este
problema. Sr. Jaime ressaltou que já existe lei, mas só no papel. Sr. Ibrahim indagou se o
COMDEMA vai fiscalizar o manejo da arborização pela SESERP.  Quanto à crise hídrica,
o DENATRAN passou a responsabilidade da fiscalização de emissão de gases para os
órgãos de trânsito, quando já há problemas de saúde na Baixada Santista por poluição e
chuva  ácida  e  perguntou  se  o  COMDEMA possui  dados  a  respeito.  O  presidente
esclareceu  que  o  COMDEMA  não  possui  fiscais,  mas,  sim,  que  oficia  os  órgãos
responsáveis. Sr. Renato/CET se comprometeu em verificar o assunto e trazer maiores
informações. Sr. Jaime lembrou que já foi efetuado novo concurso público para fiscais e
que os problemas poderiam ser mapeados por bairros, realizando-se um trabalho com a
população  em  parceria  entre  as  Sociedades  de  Melhoramentos  de  cada  bairro  e  a
SEMAM. Sr. Dionísio ressaltou que a questão de falta de segurança não é por culpa das
árvores, e sim, responsabilidade do Estado, e que o posicionamento dos postes poderia
ser mudado. Sr. Paulo Marco avisou que, por ocasião do feriado da Páscoa, não haverá
Feira de Orgânicos no Jardim Botânico. Informou que participou da CPOrg, evento que
visou a articulação entre as Feiras do Estado de SP, e que as Feiras de Santos serão
apresentadas na do Parque do Ibirapuera. O presidente anunciou o poeta Gilberto de
Oliveira, mais conhecido por Giba do Sapatinho, apresentado pelo Conselheiro Ângelo
Peres/SECID. Sr. Gilberto agradeceu, solicitou apoio para panfletos e divulgação de seu
trabalho com o Clube de Bambas para conscientização ambiental e social. Declamou dois
poemas, letras de músicas de sua autoria, que versam sobre questões ambientais, “Melô
do Desperdício” e “Conscientização”, pelos quais foi amplamente aplaudido.  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, Ademar Salgosa Junior.

         ADEMAR SALGOSA JUNIOR SANDRA CUNHA DOS SANTOS
 Presidente do COMDEMA                                         Secretária


