
ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2007

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, às nove horas, realizou-se a Segunda 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – 
COMDEMA, no Auditório da PRODESAN, sito à Pça dos Expedicionários nº 10- 1º andar, 
com a seguinte ordem do dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da ata da 1ª. Reunião 
Ordinária; 2 – Apresentação de “ Proposta para Criação de Rede Ambiental Colaborativa”; 3 
–  Comunicados  da  Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os 
seguintes  representantes:  SEOSP,  DEPLA,  COHAB,  DEPARTAMENTO  DE 
REVITALIZAÇÃO URBANA, UNIMONTE,  UNIMES, CIESP,  ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, 
ABES,  SOROPTIMISTA  INTERNACIONAL  DE  SANTOS,  SINDIME,  COMEB,  e 
apresentaram  justificativa  de  ausência:   SEMAM  II,  AEAS,  SOROPTIMIST 
INTERNACIONAL  SANTOS/PRAIA..  Iniciando  a  reunião,  a  vice-presidente,  Arq.  Marise 
Céspedes  Tavolaro,  deu  bom  dia  a  todos  e  comunicou  a  impossibilidade  de 
comparecimento do Presidente, nesta reunião. Passando ao primeiro ítem da pauta, a vice-
presidente perguntou se o plenário concordava com a dispensa da leitura  e  obtendo a 
afirmativa  de todos,  colocou em votação a ata da 1ª.  reunião ordinária  do ano,  que foi 
aprovada pela unanimidade dos Conselheiros. Passando ao segundo ítem da pauta, a vice-
presidente solicitou a presença  do Sr. Claudio Lopes Tosta, representante da OAB, para 
dar início à palestra. O palestrante informou que trata-se de um projeto desenvolvido pela 
empresa  Inteligência  Ambiental,  voltada  à  legislação  ambiental.  Trata-se  de  uma  Rede 
Colaborativa  direcionada a toda Baixada Santista, sistema esse capaz de reunir indivíduos 
e organizações, formando núcleos, entidades que geram conhecimento, criando um banco 
de dados através de trabalhos enviados pelas universidades – TCC. Discorreu detalhando o 
projeto de forma clara e objetiva, e interrompeu algumas vezes para dirimir dúvidas dos 
conselheiros e demais participantes.   O plenário formulou perguntas diversas que foram 
devidamente respondidas. Encerrando a apresentação do projeto o palestrante agradeceu a 
presença de todos. Retomando a reunião, a vice-presidente citou o terceiro ítem da pauta 
perguntando à secretária se havia algum comunicado e  não tendo nada a ser informado, 
passou ao quarto ítem da pauta, informando ao plenário que no próximo dia 15 de fevereiro 
do  corrente,  haverá  a  “Pré-Conferências  de  Proteção  a  Vida  Animal”,  no  auditório  da 
Unimonte, das 18 às 23h. A Sra. Tereza, representante da Fundação Mokiti Okada, pediu a 
palavra para argumentar que entende ser necessária uma reunião extraordinária, visando 
discutir as propostas sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias  a serem encaminhadas pelo 
COMDEMA.  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, Margareth Santiago Ferreira, 
Secretária do COMDEMA, e pela Sra. Vice-Presidente, Marise Céspedes Tavolaro.
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