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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA – COMDEMA

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2008 foi realizada a segunda reunião 
ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  de  Santos  em 
conjunto  com  os  Conselhos  Municipais:  Desenvolvimento  Econômico, 
Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente ,às 09 horas e  quarenta e 
cinco  minutos,  na  Associação  Beneficente  dos  Despachantes  Aduaneiros  de 
Santos,  situada  à  Rua  Brás  Cubas,  nº  03  –  Centro  Histórico/Santos  Não 
compareceram  à  reunião  os  seguintes  representantes:  UNILUS  UNIMONTE, 
UNISANTOS, UNIMES, SOROPTIMISTA INTERNACIONAL DE SANTOS COMEB 
e apresentaram justificativas de ausência :  CREA , SEPLA – SEMAM E CLUBE 
SOROPTIMISTA INTERNACIONAL DE SANTOS.  Em cumprimento ao Plano de 
Governo  intitulado  “Desenvolvimento  Econômico  e  Social”,  a  Administração 
Municipal  vem  trabalhando  desde  2005  em  conjunto  com  as  Prefeituras  de 
Cubatão, Guarujá, São Vicente e os governos estadual e federal, no sentido de 
estabelecer uma articulação permanente sendo seu objetivo apoiar e viabilizar o 
processo de desenvolvimento econômico, urbano, ambiental e social da cidade. 
Também foi explicado pelos expositores Secretário Municipal de Governo Márcio 
Antonio Rodrigues de Lara, Secretário Municipal de Planejamento Bechara Abdala 
Pestana  Neves,  Diretor-  Presidente  da  Cohab  Santista  Hélio  Hamilton  Vieira 
Junior, Secretário Municipal de Assuntos Portuários e Marítimos Sérgio Perrucci 
Aquino, Cientista Social do Núcleo de Apoio a Políticas Públicas – NAPP  Sérgio 
Rodrigo  Andrade  e  Engenheiro  Consultor  Ambiental, os  trabalhos  foram 
concretizados com o apoio do Banco Mundial, e resultaram na identificação dos 
principais  vetores  das  potencialidades  regionais,  que  oferecem  oportunidades 
concretas de desenvolvimento. Paralelamente, para garantir a ampla participação 
da  comunidade  no  planejamento  e  implementação  de  ações,  a  Prefeitura  de 
Santos  vem contribuindo  com o  fortalecimento  de  uma Rede de  Colaboração, 
formada por conselhos e comissões municipais, sociedades de bairro, clubes de 
servir,  ONG's  prestadoras  de  serviços  sociais,  universidades,  instituições 
religiosas,  entidades do segundo setor,  fóruns de participação popular  e  pelas 
demais  esferas  de  governo.  Em  2006,  foram  desenvolvidos  os  encontros 
denominados “Diálogos da Cidadania”. Em 2007, aconteceram reuniões com as 
executivas  dos  Conselhos  Municipais,  e  uma página  eletrônica  foi  criada para 
ampliar a comunicação entre conselhos. Ficou também decidida a realização de 
reuniões  conjuntas  por  blocos  de  conselhos. Este  seminário  ocorre  durante  a 
reunião dos conselhos de infra-estrutura, e objetiva apresentar aos conselheiros o 
processo  de  desenvolvimento  estratégico  sustentável  e  as  iniciativas  para  a 
adesão à busca dos Objetivos do Milênio. A participação de todos os conselheiros 
que  representam um conjunto de órgãos e entidades, é importante para garantir a 
divulgação e participação no processo de desenvolvimento com inclusão social. 
Ao  final  a  palavra  foi  aberta  aos  presentes  não  havendo  manifestação.  A 
Secretaria do COMDEMA recebeu o  ofício de nº 26/2008 da COHAB Santista o 
qual  foi  encaminhado  à  Câmara  Técnica  de  Políticas  e  Desenvolvimento 
Sustentado  para  análise  e manifestação.  Nada mais  havendo  a ser  tratado,  a 
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reunião foi encerrada. Para a lavratura da presente Ata que lida e achada exata, 
vai assinada por mim, Olinda Maria Costa – secretária substituta e pelo Presidente 
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro.
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