
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2007

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e sete, às nove horas, realizou-se a Quinta REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA, no 
auditório da PRODESAN, sito à Pça. Dos Expedicionários, 10 – 1º andar, com a seguinte ordem do 
dia:   1 – Leitura,  discussão e aprovação da ata da 4ª. Reunião Ordinária;  2 – Apresentação das 
Atualizações e Alterações da Minuta do Projeto de Lei do Código Municipal de Meio Ambiente; 3 – 
Comunicados  da  Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes 
representantes: CIESP, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, CREA, SOROPTIMISTA INTERNACIONAL DE 
SANTOS, SINDIMED, COMEB e apresentaram justificativa de ausência: SEMAM II, DEDEC, SEMES, 
UNISANTA e UNIMONTE. Iniciando a reunião, o Presidente deu boas vindas à todos os presentes,  e 
leu a convocação da reunião. Em seguida passou ao primeiro ítem da pauta cuja leitura da ata foi 
dispensada e colocada em votação, tendo sido aprovada pela unanimidade dos conselheiros.  No 
segundo ítem da pauta, o Presidente pediu ao Secretário de Meio Ambiente, Flávio Rodrigues Corrêa, 
para apresentar suas considerações sobre a Minuta do Projeto de Lei do Código Municipal de Meio 
Ambiente, quando o mesmo explicou que o referido Código foi aprovado em 2004 pelo COMDEMA e 
CMDU,  e  que  logo  após  foi  enviado  à  Câmara  Municipal;  entretanto,  tendo  em  vista  o  tempo 
decorrido a Secretaria de Meio Ambiente solicitou seu retorno para melhor adequação dos artigos, 
visando  atualizá-los  de  acordo  com  as  novas  legislações  pertinentes  ao  assunto,  durante  esse 
período.  Estas  alterações  foram  estudadas  por  uma  equipe  técnica  da  SEMAM,  e  estarão  à 
disposição dos conselheiros para apresentarem suas propostas. O Secretário informou também, que 
pretende  encaminhá-lo  à  Câmara  Municipal  no  segundo  semestre  e  aprová-lo  ainda  este  ano; 
aproveitou para agradecer  ao Dr.  Claudio  Tosta,  representante  da OAB,  pela disponibilização do 
portal  www.inteligenciaambiental.com.br para que os conselheiros possam utilizá-lo; informou ainda 
que as propostas poderão ser enviadas à secretaria do COMDEMA, no máximo em vinte dias tendo 
em vista que em seguida a SEMAM deverá encaminhá-lo ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano – CMDU. O Presidente,  solicitou que a Engª. Lígia Maria Comis Dutra, Coordenadora de 
Controle Ambiental da SEMAM, iniciasse a apresentação. A explanação foi breve, e a Engª. Lígia 
enfatizou que o Código recebeu nova formatação objetivando melhor visualização das alterações e 
atualizações  propostas  pela  equipe  técnica,  e  lembrou  também  que  foram  poucos  artigos  que 
exigiram mudanças. O Presidente abriu a palavra para comentários sobre o Código, quando uma 
munícipe, Sra. Shirley, manifestou descontentamento com relação ao estacionamento irregular de 
caminhões  e  a  poluição  ambiental  produzida  pelos  veículos,  no  bairro  que  reside.O  Presidente 
solicitou que a mesma encaminhasse a denúncia ao Comdema. Nesse momento, o Secretário Flávio 
informou que, com relação à poluição a munícipe pode acionar a fiscalização da SEMAM através de 
telefone. Passando ao terceiro ítem da pauta, o Presidente leu os documentos enviados ao Conselho, 
informando que cada assunto será encaminhado às respectivas secretarias através de ofício. Com 
relação à questão da contaminação da areia das praias, o Secretário Flávio informou que já está 
conversando  com  a  Professora  Solange  da  UNISANTOS,  objetivando  buscar  soluções  para  o 
problema.  No ítem quarto,  o Presidente  convidou a todos para a inauguração da Sala  Verde no 
Jardim Botânico,  no dia  03 de maio.  A conselheira  Teresa,  da  Fundação Mokiti  Okada,  pediu  a 
palavra para perguntar se os conselheiros concordavam em assistir uma apresentação do sistema de 
tratamento de resíduos e efluentes, do Solo Sagrado do Brasil,  a ser marcado para agosto e que 
recebeu  aprovação  de todos.  O Presidente  agradeceu a presença  da Engª.  Ligia,  do  Secretário 
Flávio,  e  demais  conselheiros  pela  presença.   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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