
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2008.

Aos vinte três dias do mês de abril de dois mil e oito, às nove horas, realizou-se a Quarta 
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  3ª.  Reunião 
Ordinária; 2 – Palestra com representante da CETESB sobre “Licenciamento Ambiental 
Unificado”; 3 – Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Não compareceram à 
reunião  os  seguintes  representantes:  SEDUC,  SEMES,  SAÚDE,  DEPLA,  SECULT, 
UNILUS,  UNISANTA,  CIESP,  ASSOCIAÇÃO  COMERCIAL,  CREA,  OAB, 
SOROPTIMISTA  INTERNACIONAL  DE  SANTOS,  SOROPTMIST  INTERNACIONAL 
SANTOS/PRAIA,   e  apresentaram  justificativa  de  ausência:  SOS  PRAIAS  E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO, SOS ORQUIDÁRIO ÍNTEGRO. O Presidente deu 
início à reunião lendo a convocação e fazendo um breve relato da ata da 3ª. Reunião 
comentou que algumas correções serão feitas pela secretária, e colocando-a em votação 
foi  aprovada pela  unanimidade  dos  conselheiros;  informou  ainda que  todo  o  material 
sobre a referida reunião está inserido no Portal dos Conselhos. Em seguida,  apresentou 
o Engº Paulo Sérgio Fonseca, Gerente  da CETESB de Santos, para proferir a palestra. 
Agradecendo  o  convite  formulado  pelo  Presidente,  o  palestrante,  fez  uma  breve 
introdução  sobre  a  Empresa,  abordando  sua  estrutura  funcional  e  sobre  os  órgãos 
vinculados à mesma: DEPRN, DUSM e DAIA. Informou que o Decreto Estadual  47.400 
de 04/12/2002  estabelece procedimentos para a obtenção do Licenciamento Ambiental a 
saber:  licença  prévia,  licença  de  instalação  e  licença  de  operação  e   que  a  Cetesb 
estabelece  prazo  de  validade  para  cada  tipo  de  atividade,  dependendo  do  grau  de 
impacto do empreendimento. Em março de 2006, a Cetesb também criou um sistema de 
Licenciamento Simplificado que consiste no atendimento via Internet, às empresas que 
não causam riscos ao meio ambiente, e que após análise do pedido emite o certificado. 
Quanto  ao  “Sistema  de  Licenciamento  Unificado”,  o  palestrante  explicou  que  foram 
criadas diversas comissões para acompanhamento do projeto tais como: de informática, 
infra-estrutura, revisão de procedimentos e de legislação, cujas atribuições de cada uma 
delas foram comentadas. Comunicou também que o DEPRN passou a integrar-se com a 
Agencia Ambiental de Cubatão, e vai ainda atender os assuntos relativos ao município de 
Bertioga. O Presidente questionou o palestrante, sobre o enquadramento das agências da 
Cetesb na região. O representante da Cetesb respondeu que o DEPRN está vinculado a 
este Departamento, nos municípios onde a demanda é maior, e que foram feitos estudos 
visando a sua reestruturação para definir as prioridades de cada região, bem como as 
linhas de atuação. Em seguida o Presidente abriu a palavra para o plenário. O Sr. Marcos 
Duarte, Presidente do Sindicato dos Urbanitários, teceu algumas considerações a respeito 
das mudanças adotadas questionando os critérios; lembrou que haverá uma significativa 
redução do número de funcionários, comentou sobre novos empreendimentos que serão 
implantados nas cidades da Baixada Santista, e enfatizou que não houve discussão da 
empresa com outras lideranças do Município. Citou como exemplo a CPFL, que extinguiu 
o  serviço  noturno  transferindo-o  para  outro  município,  o  que  acarretará  grandes 
problemas para a região. O Sr. Paulo da Cetesb  esclareceu estes pontos. A conselheira 
Maria Teresa,  representante da Fundação Mokiti  Okada,  manifestou sua preocupação 
com o assunto ressaltando que o Conselho precisa manifestar-se, oficiando à Cetesb, 
tendo sido apoiada pelo conselheiro Dalve Negrão, do COMEB.. O Secretário de Meio 
Ambiente –  Engº  Flávio  Rodrigues  Corrêa  – comentou sobre a unificação e destacou a 
diferença de infra-estrutura de cada órgão. O palestrante explicou que entende que a 



adequação será a longo prazo, mas com certeza trará benefícios. Neste momento, o sr. 
José Raimundo, munícipe, manifestou sua preocupação com o meio ambiente falando 
sobre os resíduos do lixão da Alemoa.  O Presidente explicou que este assunto seria 
respondido  pelo  Secretário  Flávio,  no ítem assuntos  gerais.  Logo após  perguntou  ao 
plenário  sobre  a  proposta  da  conselheira  Teresa,  obtendo  a  concordância  de  todos. 
Passando  ao  ítem  3  da  pauta,  a  Secretária  informou  sobre  os  ofícios  recebidos  da 
Câmara  Municipal,  e  em  seguida  o  Presidente  passou  ao  último  ítem  da  pauta.  O 
Secretário – Engº Flávio,  respondeu ao munícipe informando que já estão sendo tomadas 
as providências para a solução do problema. Em seguida informou aos Conselheiros a 
fase atual do Programa “Município Verde”,  relatando a posição do Município sobre as 
metas  e  planos  para  o  cumprimento  das  10  diretivas  do  programa.  Finalizando,  o 
Presidente agradeceu ao representante da Cetesb pela palestra, e ao Secretário Engº 
Flávio  pela  explanação,  e  comunicou  que  as  reuniões  voltarão  a  ser  realizadas, 
preferencialmente,  na  primeira   quarta-feira  do  mês.  Informou  que  algumas  Câmaras 
Técnicas estão  com excesso de representantes de Entidades e outras ainda a serem 
complementadas, e pediu aos conselheiros para se inscreverem o mais rápido possível. 
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 e pelo Presidente Reynaldo Eduardo Young Ribeiro.
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