
ATA DA  3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2007

Aos sete dias do mês de março de dois mil e sete, às nove horas, realizou-se a Terceira 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 2ª. Reunião Ordinária; 2– Palestra com o tema: 
“Ações do COMASP e os resultados do Programa Gestão Ambiental em Resíduos da Construção 
Civil;  3  –  Comunicados  da  Secretaria;  4  -  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os 
seguintes  representantes:  SEMES,  SEOSP,  CIESP,  ASSOCIAÇÃO  COMERCIAL,  SINDIMED  e 
apresentaram  justificativa  de  ausência:  SEMAM  II,  UNISANTA,  OAB,  SOROPTIMIST 
INTERNACIONAL SANTOS/PRAIA. Iniciando a reunião, o Presidente leu a convocação da mesma, e 
informou  ao plenário  que  deixaria  para  depois  da  palestra  o  primeiro  ítem da  pauta,  obtendo  a 
aprovação de todos. No segundo ítem da pauta, o Presidente agradeceu a presença do Sr. André 
Aranha Campos, Coordenador do Comitê de Meio Ambiente (COMASP) do Sindicato da Construção 
Civil SINDUSCON), enfatizando a relevância do assunto para nosso município. Em seguida passou a 
discorrer  sobre as ações desenvolvidas pelo SINDUSCON, voltadas exclusivamente para o setor 
formal da Construção Civil,  cujo objetivo é o de capacitar as empresas construtoras que estejam 
preocupadas  com o  meio  ambiente.  O COMASP realizou  diversas  parcerias,  dentre  elas  com o 
SENAI, a CETESB e a ANA, para  a edição de cartilhas e manuais abordando temas relacionados ao 
uso sustentável dos materiais utilizados na construção civil, tais como: O Verde na Construção Civil, 
Conservação e Reuso da Água nas Edificações, entre outros; Implantação do Programa de Educação 
Ambiental  nos  Canteiros  de  Obras,  que  visa  o  treinamento  através  de  cursos  oferecidos  aos 
trabalhadores para a destinação correta dos materiais. Ressaltou ainda que o SINDUSCON valoriza a 
discussão  do  assunto  junto  aos  fabricantes  e  fornecedores,  e  por  essa  razão  criou  um  plano 
integrado, com a formação de grupos de trabalho para a destinação final de Gessos, Tintas, etc...O 
Sr. André opinou sobre a necessidade de serem criados no município,  “Ecopontos”,  para que os 
resíduos gerados das pequenas reformas possam ser despejados em local apropriado. Finalizando a 
reunião o Presidente novamente agradeceu a colaboração do Sr. André, que trouxe significativas 
informações  para  o  Conselho,  e  abriu  para  o  plenário  formular  perguntas.  Após  os  devidos 
esclarecimentos  feitos  pelo  palestrante,  às  questões  levantadas,  despediu-se  agradecendo  a 
receptividade  dos  conselheiros.  O  Presidente  agradeceu  à  Sra.  Luciana  Sodré,  Coordenadora 
Regional do SINDUSCON, pelo empenho na vinda do Sr. André Aranha. Retornando ao primeiro ítem 
da pauta, o Presidente colocou em votação a ata que foi dispensada de leitura, sendo aprovada pela 
unanimidade  dos  conselheiros.  No terceiro  ítem da  pauta,  o  Engº  Reynaldo  informou  sobre  sua 
participação em reunião promovida pela Secretaria de Governo, para apresentação do projeto “Portal 
dos Conselhos”, ferramenta esta de integração entre os Conselhos Municipais; comentou também 
que  o  Orquidário  fará  atividades  para  o  “Dia  da  Água”;  falou  de  sua  participação  e  de  vários 
conselheiros na apresentação do projeto para o  “Emissário”, inclusive agradecendo pelo interesse 
dos mesmos pelo assunto. Quanto ao quarto ítem, o Presidente abriu a palavra ao plenário, com a 
manifestação da Arqª. Marise Céspedes, Vice-Presidente, que lembrou sobre a vinda do Governador 
em nosso município. Encerrando a reunião, o Presidente parabenizou as mulheres presentes pelo 
“Dia Internacional da Mulher”, informou ainda, que está prevista para a próxima reunião, palestra da 
UNISANTA.
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 pelo 
Sr. Presidente, Reynaldo Eduardo Young Ribeiro.
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