
ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2007

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e sete, às nove horas, realizou-se a Quarta REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA  DO  MEIO  AMBIENTE-COMDEMA,  no  auditório  da 
UNIMES/FEFIS, sito à Av. Conselheiro Nébias, 536, com a seguinte ordem do dia: 1 – Leitura, discussão e 
aprovação da ata da 3ª. Reunião Ordinária; 2 –Palestra com o tema: “Caracterização e destinação das sobras de 
materiais em obras civis – Projeto Obras das Sobras”; 3 – Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Não 
compareceram à reunião os seguintes representantes: DEOP; SEOSP, SECULT, UNISANTOS, ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL  e  SINDIMED,  e  apresentaram  justificativa  de  ausência:  SEAS,  DEPLA,  SGO,  C.E.T, 
UNISANTA e FUNDAÇÃO MOKITI OKADA. O Presidente deu início à reunião agradecendo ao Prof. Hélio 
Fernando Hallite  -  Diretor  e  à  Profª.  Vera Aparecida T. de Carvalho Raphaelli,  Pró Reitora  Acadêmica  da 
UNIMES, pelo empenho em receber os conselheiros do COMDEMA, elogiou as instalações do Auditório e em 
seguida leu a convocação da reunião. No primeiro ítem da pauta, a leitura da ata foi dispensada pelo plenário 
quando a Arqª.  Marise  Céspedes,  Vice-Presidente,  pediu a  palavra para  solicitar  que fosse acrescentado na 
referida  ata,   que  o  Governador  esteve  em  Santos  para  implantar  o  Programa  de  Saneamento  da  Região 
Metropolitana, o que foi devidamente anotado pela Secretária. Logo após, a ata foi aprovada pela unanimidade 
dos conselheiros. Passando ao segundo ítem da pauta, o Presidente convidou a  Profª. Maria Rita Figueiredo 
Godoy, Arquiteta, para proferir a palestra sobre o tema: “ Caracterização e Destinação das sobras de materiais 
em obras civis – Projeto Obras das Sobras”. A palestrante inicialmente agradeceu a oportunidade de apresentar o 
projeto aos conselheiros do COMDEMA; começou a relatar o projeto falando sobre o conceito diferenciado do 
processo de geração das sobras, quanto à metodologia de pesquisa aplicada que obedeceu o zoneamento da 
cidade,  e cujos dados foram obtidos através do setor  de licenciamento de obras da Prefeitura  Municipal  de 
Santos; ressaltou também que foram visitadas 118 obras e em 61%, houve sobras de materiais, lembrou que a 
composição das sobras, em sua maioria,  são oriundas do setor informal ou seja,  de pequenas reformas. Em 
função da relevância do assunto foi criado o projeto “Obras das Sobras” que estabelece critérios para aplicação 
das sobras, escolha da comunidade para aplicação do projeto em áreas consolidadas,  e o projeto piloto será 
implantado no Dique da Vila Gilda; informou também que o Instituto de Agentes Urbanos, uma OCIP,  será o 
gerenciador  das sobras enviadas pelos parceiros  do projeto,  cujo controle ficará  sob a responsabilidade  dos 
alunos/estagiários.  Ao terminar a  explanação, a palestrante agradeceu a todos pela presença e colocou-se à 
disposição dos conselheiros, para responder às perguntas que foram formuladas pelos conselheiros.  Encerrando 
a reunião, o Presidente agradeceu à Profª. Maria Rita e colocou o Conselho à disposição da mesma, para recebê-
la  com os  resultados  do projeto.  Passando ao  terceiro  ítem da pauta,  o  Presidente  leu  as  correspondências 
recebidas, dentre elas um ofício do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, que solicita 
indicação  de  dois  membros  do  COMDEMA,  para  compor  o  referido  Conselho;  informou também sobre  o 
recebimento de vários e-mails do Grupo de Proteção Ambiental, sendo um referente à ocupação desordenada da 
praia  pelos  ambulantes,  e  esclareceu  que  o  referido  assunto  vem  sendo  tratado  há  algum  tempo  pelo 
COMDEMA junto à SEMAM e SEFIN, e cuja resposta foi enviada à ONG SOS Praias; os demais assuntos 
serão enviados à SEMAM. O representante da OAB, Claudio Tosta, sugeriu que o COMDEMA elabore um 
Projeto de Lei visando regulamentar o uso das barracas de praia, com enfoque na área ambiental; o Secretário de 
Meio Ambiente Flávio Rodrigues Corrêa, imediatamente apoiou a proposta e também aproveitou para informar 
que foi  publicada uma matéria  sobre os ambulantes,  na coluna Dia a  Dia do Jornal  A Tribuna,  nesta data; 
ressaltou também que um Conselheiro do COMDEMA levou ao Ministério Público, a questão da balneabilidade 
das praias, entretanto ele opinou que o assunto poderia ser tratado dentro do próprio conselho. O representante 
do SOS ORQUIDÁRIO ÍNTEGRO E DEFESA AMBIENTAL, Nelson Rodrigues, pediu a palavra e disse que a 
ONG vêm fazendo monitoramento das praias desde 1990, justificou ter recorrido ao MP em função da falta de 
solução para o problema. A representante do IBAMA, informou que receberam uma denúncia sobre barraca de 
praia, quando o representante da SEMES esclareceu que àquela secretaria é quem cuidado assunto. O Presidente 
solicitou à representante que encaminhe a denúncia à secretaria do COMDEMA. O Prof. Hélio, representante da 
UNIMES, manifestou os sinceros agradecimentos em nome da reitoria, dizendo que sentiram-se honrados com a 
visita dos conselheiros. O Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. 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 Presidente,  Reynaldo  Eduardo Young 
Ribeiro.
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