
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2009.

Aos quatro dias  do mês  de fevereiro  de dois  mil  e  nove,  às  nove horas,  realizou-se a 
Primeira  Reunião  Ordinária  do  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA  DO  MEIO 
AMBIENTE – COMDEMA, no Auditório da Prodesan sito à Pça. Dos Expedicionários nº 
10, com a seguinte ordem do dia: 1- Leitura, discussão e aprovação da ata da 12ª. Reunião 
Ordinária; 2 – Palestra com o tema: “Qualidade de Vida e Desenvolvimento Econômico 
Sustentável  em  Santos”  –  apresentado  pelo  Prof.  Ms.  Elias  S.  Haddad  Filho;  3  – 
Comunicados da Secretaria; 5 – Assuntos Gerais.Não compareceram à reunião os seguintes 
representantes:SEMES,SEOSP,SECULT,SGO,UNILUS,UNIMES,CIESP,ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL,OAB,SOROPTIMIST SANTOS/PRAIA, SOS ORQUIDÁRIO INTEGRO, 
SOS  PRAIAS,e  apresentaram  justificativas  de  ausências:  SOROPTIMIST 
INTERNACIONAL DE SANTOS e CREA. O Presidente deu início à reunião agradecendo 
a  presença  dos  Conselheiros,  leu  a  convocação,  falou  resumidamente  da  ata  da  última 
reunião, colocou-a em votação e não havendo nenhuma manifestação, foi aprovada pela 
unanimidade  dos Conselheiros.  No segundo item da pauta,  o Prof.  Elias  Salim Haddad 
Filho, informou que a degradação ambiental compromete a qualidade de vida das pessoas e 
disse que é preciso refletir sobre o que podemos fazer para reverter esse processo. Contou 
que  seu  trabalho  busca  um  conhecimento  melhor  dos  aspectos  do  desenvolvimento 
sustentável,  qualidade  de  vida  e  planejamento  urbano,  no  sentido  de  contribuir  para  a 
melhoria da vida na cidade. Santos, foi a cidade escolhida como referência para base de seu 
estudo e da amostra selecionada. Por meio desse estudo de campo identificou a percepção 
dos moradores de cidades como São Paulo, que tem como qualidade de vida a nossa cidade. 
Ao final o Presidente agradeceu ao palestrante e abriu a palavra para os conselheiros, que 
debateram  inclusive,  assuntos  como  o  Plano  Diretor,  balneabilidade  das  praias  e  o 
Programa  Canal  Limpo,  que  será  apresentado  numa  próxima  reunião  do  Comdema.  A 
conselheira  Maria  Teresa  da  Fundação  Mokiti   Okada,  disse  que  gostaria  que  o 
COMDEMA,  enquanto   Conselho  Municipal,  participasse  conjuntamente  com  os 
Conselhos  que  dirigem a  discussão  sobre  a  Revisão  do  Plano  Diretor,  considerando  a 
seriedade da questão ambiental no nosso século. Portanto, ela solicita ao Sr. Presidente que 
abra essa oportunidade. No quarto item da pauta, a colaboradora Sra. Luci Freitas, falou 
sobre  o  desperdício  de  água  nas  feiras  livres,  e  entregou   um  ofício  ao  Presidente 
solicitando encaminhá-lo ao Secretário de Meio Ambiente para que se manifeste sobre o 
assunto.  Nada mais  havendo a ser tratado,  a  reunião foi  encerrada.  Para a lavratura  do 
presente ata que lida e achada exata, vai assinada por mim Olinda Maria Costa, Secretária 
Substituta, e pelo Presidente Reynaldo Eduardo Young Ribeiro.

 REYNALDO EDUARDO YOUNG RIBEIRO                      OLINDA MARIA COSTA
                                      
    Presidente               Secretária  Substituta


	Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, às nove horas, realizou-se a Primeira Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA, no Auditório da Prodesan sito à Pça. Dos Expedicionários nº 10, com a seguinte ordem do dia: 1- Leitura, discussão e aprovação da ata da 12ª. Reunião Ordinária; 2 – Palestra com o tema: “Qualidade de Vida e Desenvolvimento Econômico Sustentável em Santos” – apresentado pelo Prof. Ms. Elias S. Haddad Filho; 3 – Comunicados da Secretaria; 5 – Assuntos Gerais.Não compareceram à reunião os seguintes representantes:SEMES,SEOSP,SECULT,SGO,UNILUS,UNIMES,CIESP,ASSOCIAÇÃOCOMERCIAL,OAB,SOROPTIMIST SANTOS/PRAIA, SOS ORQUIDÁRIO INTEGRO, SOS PRAIAS,e apresentaram justificativas de ausências: SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE SANTOS e CREA. O Presidente deu início à reunião agradecendo a presença dos Conselheiros, leu a convocação, falou resumidamente da ata da última reunião, colocou-a em votação e não havendo nenhuma manifestação, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros. No segundo item da pauta, o Prof. Elias Salim Haddad Filho, informou que a degradação ambiental compromete a qualidade de vida das pessoas e disse que é preciso refletir sobre o que podemos fazer para reverter esse processo. Contou que seu trabalho busca um conhecimento melhor dos aspectos do desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e planejamento urbano, no sentido de contribuir para a melhoria da vida na cidade. Santos, foi a cidade escolhida como referência para base de seu estudo e da amostra selecionada. Por meio desse estudo de campo identificou a percepção dos moradores de cidades como São Paulo, que tem como qualidade de vida a nossa cidade. Ao final o Presidente agradeceu ao palestrante e abriu a palavra para os conselheiros, que debateram inclusive, assuntos como o Plano Diretor, balneabilidade das praias e o Programa Canal Limpo, que será apresentado numa próxima reunião do Comdema. A conselheira Maria Teresa da Fundação Mokiti  Okada, disse que gostaria que o COMDEMA, enquanto  Conselho Municipal, participasse conjuntamente com os Conselhos que dirigem a discussão sobre a Revisão do Plano Diretor, considerando a seriedade da questão ambiental no nosso século. Portanto, ela solicita ao Sr. Presidente que abra essa oportunidade. No quarto item da pauta, a colaboradora Sra. Luci Freitas, falou sobre o desperdício de água nas feiras livres, e entregou  um ofício ao Presidente solicitando encaminhá-lo ao Secretário de Meio Ambiente para que se manifeste sobre o assunto. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Para a lavratura do presente ata que lida e achada exata, vai assinada por mim Olinda Maria Costa, Secretária Substituta, e pelo Presidente Reynaldo Eduardo Young Ribeiro.
	 REYNALDO EDUARDO YOUNG RIBEIRO                      OLINDA MARIA COSTA	                                      
		    Presidente						              Secretária  Substituta

