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ATA DA 22ª. REUNIÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2014/2016 E 
1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2016/2018 

REALIZADA EM QUATORZE DE SETEMBRO DE 2016. 
 
No dia quatorze do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta 
minutos, em segunda chamada, realizou-se a Vigésima Segunda Reunião Ordinária – 
biênio 2014/2016 e 1ª Reunião Ordinária – biênio 2016/2018 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 – biênio 14/16; 2 - Posse dos 
conselheiros; 3 - Eleição do Presidente; 4 - Análise dos pareceres referentes aos 
EIA/RIMAs das empresas ELTE, ADM e LOGUM; 5 - Eleição dos integrantes das 
Câmaras Técnicas; 6 -  Comunicados da Secretaria; 7 – Assuntos Gerais. Compareceram 
à reunião os seguintes representantes: Luiz Otávio Castro -SEMAM II, Alexandre Magno -
SEFIN, Pedro Paulo Lima - SEMES, Paulo A. Fritelli - SMS, Juliana M. S. Freitas - 
SEDURB, Vinícius C. Sérgio - SECULT, Claudia Haddad - SEDES, Frederico Abdalla - 
SEPORT, Ana Paula Machado - COHAB,  Renato Carvalho - CET, Cleide Barbieri –
UNILUS, Renan B. Ribeiro - UNISANTA, Paulo Arruda - FATEC, Norma S. Padilha – 
UNISANTOS, Alba G. Kannebly - ACS, Ademar Salgosa - CREA, Eduardo Lustoza - 
AEAS, Zenivaldo dos Santos - ABES, Patrícia T. Do Val - OAB, Fábio Antonio Boturão - 
ASSOC. SURF, Renato Prado - CONCIDADANIA, Thaís Garagnani - SOROPTIMISTAS 
INT. SANTOS, Adão Santos - FUND. MOKITI OKADA. Os suplentes: Jason Godinho – 
FATEC; Rogério Sousa – FMO ; Yedda Sadocco – Seport; Fernando Carniceli – Sefin; 
Ibrahim Tauil – Concidadania. José Roberto Fernandes – ASS. Foram justificadas as 
ausências de: SEMAM I, SESEG, CIESP. Participaram os convidados: Lúcio 
Fagundes/Instituto de Pesca; Arlindo Manoel Monteiro/CODESP; Mauro César Achiamé – 
ASS, Sérgio Beckerman/ SABESP, Gabriela Haidée/ASS, Nicolas de Araújo Fiedler/ 
Fiedler Ltda., Maria Helena N.G./ PMS, AEAS; José Carlos Barros/ Fórum Cidadania, 
Paula Musse Canto/ FMO, Augusto César/UNIFESP, Ciro Carlos Gomes Silva/ PM, 
Márcia Rocha Barros/APA Marinha. O presidente deu início à reunião cumprimentando os 
conselheiros  presentes e os convidados. O Presidente arguiu sobre a aprovação  da ata 
da 21ª reunião, que foi aprovada com ressalva,  retificações de Sra. Greicilene. O 
presidente Ademar leu a composição dos conselheiros e suplentes nomeados para o 
biênio 2016 – 2018 e os presentes se apresentaram, solicitou que assinassem o livro de 
posse. No item seguinte, uma vez empossados os conselheiros, perguntou se alguém se 
interessaria em se candidatar. Sr. Eduardo Lustoza propôs a continuidade do presidente, 
Sr.  Ademar Salgosa Junior e foi apoiado e aplaudido por todos. Sr. Fábio /ASS realizou 
uma declaração de voto, enaltecendo o brilhantismo da atuação do presidente, que 
sempre garantiu a voz de todos. O presidente agradeceu a confiança. O apoio à 
continuidade se estendeu à vice-presidente, Sra. Greicilene Regina Pedro. Passou ao 
item 5 e os integrantes das Câmaras Técnicas e respectivos coordenadores foram 
escolhidos. Logo após, apresentou o Sr. Fernando Mello da Seção de Informações da 
Semam que explicou a importância da participação dos conselheiros no Programa 
Município Verde Azul, respondendo ao questionário enviado por e-mail e assinando as 3 
atas anteriores. Ressaltou que os conselhos de Santos e de Piracicaba foram destacados 
por suas atuações e que o questionário é um diagnóstico para fortalecer ainda mais o 
conselho, com oferta de cursos nos temas sugeridos nessas respostas. Sr. 
Renan/Unisanta explicou sobre a ressaca na cidade, disse que a Defesa Civil não deve 
estar presente inclusive por isso. A previsão é de onda moderada e sobrelevação de 
quase 2 m de maré, e que todo dia há um resultado novo. Naquela manhã, por exemplo, 
diminuiu um pouco. A previsão é de 1,4 m de onda, em termos de maré, com impacto 
menos destrutivo que no dia 21 de agosto, mas com alagamento, pediu atenção às 
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garagens subterrâneas e que acompanhem os informes da Marinha. O pico para quinta-
feira será no início da noite e continuará menos intensa na sexta-feira. Sr. 
Frederico/Seport contou que o Coronel Onias concedeu entrevista às 7h00 da manhã e 
que se houver progressão, a primeira faixa da Ponta da Praia será interditada. A Sra. 
Greicilene lembrou que o problema também atinge a Zona Noroeste. Sr. Ademar 
ressaltou, principalmente aos novos conselheiros, que este é um tema bastante discutido 
no conselho e que a prefeitura e a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos 
criaram uma comissão para organizar um evento em outubro com especialistas. Lembrou 
que  já houve um seminário internacional com palestrante canadense sobre Molhe Guia 
Corrente. Sr. Lustoza explicou que foi uma proposta do engenheiro Aluísio da Codesp, 
que tinha proximidade com a USP. A proposta é de estaqueamento para evitar erosão do 
sedimento, um estudo já testado. Ressaltou que a questão da Ponta da Praia não é 
apenas o aquecimento global. Passando ao item 4, o presidente apresentou os pareceres 
das Câmaras Técnicas. Sra. Marly leu o parecer da Câmara de Legislação sobre a 
regularização fundiária do Ilhéu Alto. Explicou que o parecer é favorável, inclusive levando 
em conta as avaliações dos outros analistas. O item seguinte, que analisaria a legislação 
sobre petrechos de pesca na Baía de Santos, ficou prejudicado por precisar de uma 
reunião com o Instituto de Pesca para maiores esclarecimentos e foi adiado para a 
próxima reunião, assim como o da capinação química. Em Assuntos Gerais, Sr. Fábio 
colocou que na tradição da Associação de Surf sempre trazem convidados para 
participarem da reunião e apresentou o coordenador mundial de campeonatos de Surf, Sr. 
Mauro Achiamé e o presidente, Sr. Marcos Andrade,  suplente, Sr. José Roberto, e os 
integrantes Gabriela e Nicholas. Também destacou a presença do vereador Sadao. Sr. 
Paulo/SMS perguntou porque algumas entidades, como a SOS Orquidário, foram 
retiradas e o presidente explicou que há entidades que não apresentaram documentação 
ou não se candidataram dentro do prazo do edital. Contudo, continuam bem-vindas como 
convidadas. Sr. Ibrahim manifestou sua satisfação por participar como conselheiro 
suplente e disse que o ministro de Meio Ambiente, Sr. Sarney Filho, pretende elaborar leis 
relacionadas às mudanças climáticas, conforme decisões do Conselho de Paris, que 
descerão em cascata aos governos estaduais e municipais, e que esse grupo caminhe em 
sincronia nessa direção. Sr. Ademar respondeu que já era atuante como convidado, como 
conselheiro será ainda mais. Sr. Ibrahim lembrou que, sobre a capinação, há árvores que 
estão secando após a aplicação de herbicida. Sr. Eduardo/AEAS, com grata satisfação 
apresentou seu suplente, o agrônomo Sr. Domingos que lembrou que o produto também é 
cancerígeno. Sr. Eduardo relatou que há um defensivo agrícola que mata os insetos de 
fome e não agride o meio ambiente. Sr. Fábio/ASS destacou a mortalidade de peixes e 
siris, inclusive um mero de 30 quilos na orla da praia e após conversar com um amigo , 
químico de profissão,  soube de vazamentos de companhias de Cubatão, é preciso 
controlar esses desastres, um assunto importante a ser trazido às reuniões. Sr. 
Renato/Concidadania agradeceu e se disse honrado por integrar o Conselho. Ele lembrou 
sobre o Seminário Resíduos em Foco e que o tempo do aterro local é de 14 meses. Sr. 
Ibrahim disse que é uma questão metropolitana e há uma comitiva querendo instalar 
incinerador na Baixada Santista, já banido em vários países, uma solução que não 
defende. Sr. Ademar afirmou que esse é um importante assunto para os próximos meses 
no conselho. Sr. José Roberto/ASS, que trabalhou na Cetesb, disse que os gastos são 
bem menores e os impactos também ao se utilizar biodigestores e reatores. Sr. Lustoza 
lembrou que os incineradores não atendem as leis ambientais. Sugeriu outra tecnologia, a 
gaseificação por plasma, o quarto elemento, quarto estado da matéria, além do sólido, 
líquido e gasoso, que elimina esse passivo ambiental, tem elevada capacidade de 
geração de energia e também de brita para construção civil, conhece uma empresa com 
interesse na Baixada Santista. Sr. Ademar disse que é um assunto amplo, há várias 
tecnologias e que merece um espaço específico para discussão. Representantes da APA 
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Marinha também estiveram presentes na reunião e agradeceram o convite. Sr. Nicholas 
agradeceu e informou que sua empresa possui um sistema de barreiras para evitar 
inundações pelo mar, em instalação no Rio de Janeiro e no Guarujá. Srta. Gabriela 
também agradeceu a oportunidade de conhecer o Conselho como estudante de 
oceanografia da USP. O presidente disse que serão incluídos na próxima pauta o assunto 
sobre as barreiras e capinação química. O questionário do Programa Município Verde 
Azul e a legislação do Conselho serão enviados por e-mail. 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 


