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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – COMDEMA

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2008 foi realizada a primeira reunião 
ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Santos às 09 
horas e trinta minutos após a ciência de quórum mínimo.
Aberta a reunião pelo Presidente Reynaldo Young foi realizada a leitura da ordem 
do dia conforme publicado em Diário Oficial de Santos. Na seqüência o presidente 
chamou à mesa o Secretário de Meio Ambiente Engº. Flávio Rodrigues Correia.
A  seguir  o  Engº.  Reynaldo  fez  a  leitura  da  ata  da  décima  segunda  reunião 
ordinária  do COMDEMA realizada em 05 de dezembro de2007 presidida pela 
Arqª. Marise Céspedes Tavolaro.
O  presidente  passou  para  o  item  dois  da  ordem  do  dia  sobre  a  posse  dos 
Conselheiros para o biênio 2008 – 2010. Após pedir a palavra, a representante do 
clube Soroptimista Internacional de Santos, Srª. Marietta Anna Elvira Fontes Sette 
Bueno,   manifestou-se  quanto  a  grafia   incorreta  do  seu  nome  e  do  clube, 
publicados no Diário Oficial, solicitando retificação dos mesmos inclusive no livro 
de posse.
Tomou a palavra o Engº. Flavio Rodrigues Correia fazenda a apresentação dos 
novos  conselheiros,  titulares  e  suplentes.  A  final  declarou  todos  empossados 
conforme previsto no item dois do edital.
Na seqüência, o Engº. Flavio passou para o item três da ordem do dia quanto a 
eleição para Presidente e vice presidente do conselho. Da parte do representante 
do Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, 
Engº. Marcos Teixeira, foi apresentado o voto de permanência do Engº. Reynaldo 
face o valor  e qualidade dos trabalhos apresentados durante  o biênio 2005 – 
2007,  posição  esta  acompanhada pelo  representante  SGO, Sr.  Álvaro  Pereira 
Pinto Junior. 
Como  não  foram  apresentadas  objeções  sobre  as  indicações  o  Engº.  Flávio 
anunciou  a  permanência  do  Engº  Reynaldo  na  presidência  e da  Arqª.  Marise 
Céspedes Tavolaro na vice-presidência do CONDEMA.
A próxima indicação foi para a escolha de um funcionário público para o cargo de 
secretário do CONDEMA. Neste quesito a exemplo da escolha anterior, não foram 
apresentadas  objeções  quanto  a  permanência  da  Srª.  Margareth  Santiago 
Ferreira permanecendo a funcionária conforme o biênio 2005-2007. Neste sentido 
o  representante  da  SOS  Orquidário  solicitou  que  o  cargo  de  secretário  do 
conselho cuida exclusivamente dos assuntos referentes ao CONDEMA haja vista 
ter recebido com atraso algumas solicitações e concluído haver sobrecarga para a 
funcionária responsável pelas mesmas.
O  Engº.  Reynaldo  e  o  Engº.  Flavio  manifestaram-se  quanto  ao  assunto 
informando não haver necessidade de tal alteração e que tomarão providências 
objetivas para que tais inconvenientes não voltem a ocorrer.
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O  presidente  deu  continuidade  à  reunião  orientando  os  conselheiros  com 
referência ao acesso do Portal dos Conselhos a fim de agilizar a obtenção de 
material,  assim como também solicitou  dos  conselheiros,  contribuições  para o 
enriquecimento do acervo do portal.
A representante do Clube Soroptimista Internacional de Santos pediu a palavra e 
solicitou sejam realizados estudos visando resgatar a paridade do conselho em 
função dos nomes indicados no Decreto nº 5.000 de 22 de janeiro de 2008.
O presidente informou que tal alteração somente poderá ser implementada com a 
mudança  da  lei  que  cria  o  Conselho  e  que  tais  reivindicações  devem  ser 
encaminhadas à Câmara Municipal de Santos.
Retomando a ordem do dia o presidente passou à indicação dos representantes 
das  Câmaras  Técnicas  (Gerenciamento  Costeiro,  Legislação  Ambiental, 
Qualidade Ambiental,  Desenvolvimento Urbano e Educação Ambiental).  Para a 
Câmara de Gerenciamento Costeiro foram indicados: a Arqª. Marise Céspedes 
Tavolaro  (SEMAM-IV),  Universidade  Santa  Cecília-UNISANTA  e  Centro 
Universitário  Monte  Serrat  -  UNIMONTE.  Para  a  Câmara  de  Legislação 
Ambiental: Engª. Ligia Maria Comis Dutra (SEMAM I), Associação Brasileira de 
Engenharia  Sanitária  –  ABES,  Fundação  Mokiti  Okada,  Departamento  de 
Planejamento  –  DEPLA-SEPLAN,  Conselho  de  Engenharia  Regional  de 
Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  do  Estado  de  São  Paulo  –  CREA-SP, 
Departamento  de  Obras  Particulares  –  DEOP-SEOSP,  Universidade  Santa 
Cecília  –  UNISANTA  e  Universidade  Católica  de  Santos-UNISANTOS, 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos – AEAS. Para a Câmara de 
Qualidade Ambiental:  Progresso e Desenvolvimento de Santos – PRODESAN, 
S.O.S.  Orquidário  Íntegro  e  Defesa  Ambiental,  Gisela  Aparecida  Rodrigues 
Álvares-SEMAM II,  Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES. Para 
a  Câmara  de  Desenvolvimento  Urbano:  Companhia  de  Habitação  da  Baixada 
Santista-COHAB-BS,  Conselho  Municipal  das  Entidades  de  Bairros  Santos  – 
COMEB, Departamento de Planejamento – DEPLA-SEPLAN, Engª. Ligia Maria 
Comis Dutra (SEMAM I), Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos – 
AEAS, SEOSP, DEOP-SEOSP, S.O.S. Praias, S.O.S. Orquidário Íntegro e Defesa 
Ambiental, UNISANTOS, Centro Universitário Lusíada, Associação Comercial de 
Santos, SGO, UNIMONTE, SEDUC e SEMAM II. Para a Câmara de Educação 
Ambiental: S.O.S. Praias e Centro Universitário Lusíada.
O Engº. Flavio Correia informou aos conselheiros que enviará ofício indicando os 
e-mail dos integrantes de cada câmara para que seja feita a escolha dos seus 
respectivos coordenadores. Solicitou ainda que os representantes das Câmaras 
Técnicas encaminhem e-mail resposta informando com uma antecedência de três 
dias a data das reuniões para que seja disponibilizada sala apropriada.
A colaboradora do Fórum da Cidadania, Srª. Luci R. Freitas, pediu a palavra e 
solicitou  que  fosse  divulgado  em  ata  o  Portal  dos  Conselhos  (site: 
www.portal.santos.sp.gov.br/conselhos).

http://WWW.portal.santos.sp.gov.br/conselhos
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O presidente prosseguiu com a leitura dos comunicados da Secretaria citando o 
Ofício  nº  08/2008-DEAPPRI  e  Ofício  nº  013/2008-CMAS.  Informou  ainda  a 
abertura  de  inscrições  para  cursos  na  área  ambiental  sendo  realizados  da 
UNISANTOS.
Na seqüência o representante da Agenda 21-Santos,   Sr.  Fernando Luiz Dias 
Rodrigues  –  Sindicato  dos  Urbanitários  fez  breve  histórico  das  atividades 
desenvolvidas pela entidade nos anos de 2006 e 2007 e solicitou que material dos 
conselhos seja encaminhado visando a montagem de acervo e concentração de 
informações na Agenda 21.
O conselheiro Nelson dos Santos Rodrigues – SOS Orquidário Íntegro e Defesa 
Ambiental solicitou estudos visando a alternação de horários para as reuniões a 
fim de facilitar  a presença de todos os interessados. O presidente solicitou ao 
conselheiro o encaminhamento formal do pedido.
Ao  final  o  presidente  encerrou  a  reunião  desejando  a  todos  os  conselheiro 
empossados sucesso nos trabalhos referentes ao biênio 2008-2010.
Eu Olinda Maria Costa secretariei a reunião, lavrei e digitei a presente ata e ao 
final, dato e assino a presente.
Santos, 23 de janeiro de 2008. 


