
ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2007

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil  e sete,  às nove horas, realizou-se a Primeira 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – 
COMDEMA,  no auditório  da PRODESAN,  sito  à Praça dos Expedicionários  nº.  10,  com a 
seguinte  ordem  do  dia:  1  –  Leitura,  discussão  e  aprovação  da  ata  da  Reunião  Ordinária 
n.º13/06;  2  –  Apresentação  do  Projeto  de  Educação  Ambiental  “Sala  Verde  de 
Caruara/PARCEL; 3 – Planejamento Semestral/2007; 4 – Assuntos Gerais. Não compareceram 
à reunião os seguintes representantes: DEDEC, SEDUC, SEFIN, SEAS, DEPARTAMENTO DE 
REVITALIZAÇÃO  URBANA,  ASSOCIAÇÃO  COMERCIAL  DE  SANTOS,  SOS  PRAIAS  e 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO, SINDIMED, COMEB e UNIMES apresentou justificativa 
de ausência: UNISANTA.  O Presidente deu início à reunião lendo a  convocação da mesma e 
a Ata da 13ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade com correção quanto à 
colocação do  Secretário da SEMAM Eng.º Flávio Corrêa à Sra. Lucy, colaboradora do Fórum 
da Cidadania, uma vez que não foi dito “deveria ter participado da 11ª Reunião do COMDEMA ” 
e sim “discutido na 11ª Reunião do COMDEMA”.  Dando início ao item 2 da pauta,  o Sr. 
Presidente solicitou a presença da Prof.ª  Cássia que iniciou a apresentação do Projeto de 
Educação  Ambiental  “Sala  Verde  de  Caruara/PARCEL”.   Após  a  apresentação,   o  Sr. 
Presidente abriu espaço à plenária para esclarecimentos suplementares, sugestões e possíveis 
comentários  sobre  o  tema  apresentado.  O  conselheiro  Álvaro,  sugeriu  e  se  colocou  a 
disposição para realização de uma trilha em Caruara com todos os membros do COMDEMA, 
para um melhor conhecimento na prática do Projeto. A representante da Sabesp, Maria Ivone, 
deu total apoio à construção da sede da Sala Verde, ressaltando a importância desse Projeto 
para a população de Caruara.  No item 3 da pauta o Sr.  Presidente divulgou as propostas 
encaminhadas pelos Conselheiros para o Planejamento Semestral  de 2007, que foram:  I  – 
Assuntos/Temas:  1º  Semestre:  “Gestão  Integrada  dos  Resíduos  da  Construção  Civil”. 
Atividades  voltadas  para  o  conhecimento  panorâmico  do  assunto  com o  envolvimento  de 
diversas Entidades (PMS/Sinduscon/AEAS/Universidades, ONG’s etc.; 2º Semestre: “Agenda 
21”. Atividades voltadas para o conhecimento do assunto em relação aos aspectos teóricos, 
acadêmicos e de legislação existentes. Destaques para uma análise mais profunda para os 
serviços de coleta seletiva executados no município  (  pilhas/baterias/  e  lâmpadas);  Gestão 
Ambiental: moradia às margens do estuário de Santos, etc.  II  – Visitas Técnicas: Projetos 
Ambientais “de destaque” – Parque Ecológico do Guarapiranga – Fundação Mokiti Okada e 
rodízios nos locais de reuniões do Conselho;  III – SEMAM: Inclusão no site da SEMAM de 
“links” importantes, bem como a home-page do COMDEMA; Expansão dos Serviços de Coleta 
Seletiva;  Inventário  de  árvores  (Área  Insular)  +  Plano  de  Arborização  Urbana;  Legislação 
Municipal  s/Recursos  Hídricos.  No  item  4  da  pauta,  Assuntos  Gerais,   o  Sr.  Presidente 
informou a publicação do Decreto de n.º4735 de alteração de 08 de janeiro/2007; o lançamento 
da Campanha “Verão Limpo 2007” no dia 04/01 p.p., o convite da Fundação Mokiti Okada para 
visita técnica ao Parque Ecológico  de Guarapiranga.  Informou ainda,  que no ano de 2007 
haverá diversas reuniões de Conferências Municipais e que a Secretaria de Governo – SGO 
começou a organizar o calendário de atividades, realização de discussão e capacitação para 
os Conselhos afins. O secretário Eng.º Flávio Corrêa solicitou ao Presidente que oficie a SEFIN 
solicitando  maior  agilidade  no  recadastramento  dos  ambulantes  da  praia.  O  Presidente 
informou que já está providenciando tal  procedimento.   O representante convidado do Ver. 
Fabião solicitou verificar a possibilidade de o Conselho efetuar uma reunião extraordinária para 
tratar  do  tema  “Situação  atual  e  perspectivas  de  trabalho  para  os  catadores  de  resíduos 
sólidos”.   O  representante  da  ABES/SP  –  Sr.  Marco  Antonio  –  colocou  sua  entidade  a 
disposição do Projeto Sala Verde/PARCEL para editar exemplares da cartilha de educação 
ambiental já elaborada.  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, Rosicleide Santana 
Dória,  Secretária,  em  substituição,  do  COMDEMA,  e  pelo  Presidente,  Reynaldo  Eduardo 
Young Ribeiro.
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