ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2008.

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e oito, às nove horas, realizou-se a Sexta
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 5ª. Reunião
Ordinária;2 – Palestra sobre “ Gestão Ambiental na SABESP”; 3 – Comunicados da
Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião os seguintes
representantes: SEDUC, SEFIN, UNISANTOS, CIESP, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,
SOROPTIMIST INTERNACIONAL SANTOS/PRAIA, COMEB e apresentaram justificativa
de ausência: SEAS, SGO, SOROPTIMISTA INTERNACIONAL DE SANTOS. O
Presidente iniciou a reunião lendo a convocação, fez um resumo da reunião anterior e
colocou a ata em votação, que foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros. Em
seguida apresentou o Engº Wanderley Paganini – Superintendente de Gestão Ambiental
da SABESP – dizendo estar satisfeito com sua presença, fez um breve relato de seu
currículo ressaltando seu elevado nível de conhecimento sobre o assunto. O palestrante
agradeceu o convite e mencionou ser muito importante para ele expor o trabalho da
Empresa na área ambiental, a um público seleto. Explicou que em 2007 a SABESP
decidiu implantar o Sistema de Gestão Ambiental, e que pela primeira vez a comunidade
foi ouvida através das Audiências Públicas promovidas pela empresa. Apresentou a
sistemática atual de trabalho, abordou os objetivos na nova política ambiental e ressaltou
a criação dos Núcleos Ambientais que foram inseridos nas Unidades de Negócios, em
cada município, que têm como foco principal a gestão ambiental. Detalhou a Construção
da Gestão Ambiental, do Programa de Capacitação Pessoal e a Uniformização de
Informações e Procedimentos. Disse que a Empresa está buscando uma mudança de
postura, com o objetivo de trabalhar nas ações ambientais de forma intensa buscando a
credibilidade tanto da comunidade quanto do Ministério Público. Falou ainda do Programa
Corporativo e da Regularização do Sistema de Licenciamento Ambiental, lembrando que
a SABESP pretende conquistar a Certificação deste Programa até 2010. Por fim mostrou
algumas ações da Empresa que estão em andamento, e deu ênfase ao grande desafio
que a mesma está encarando com essa mudança. Despediu-se agradecendo a
oportunidade de mostrar aos Conselheiros, a nova política implantada pela SABESP.O
Presidente Reynaldo abriu a palavra ao plenário. Alguns conselheiros manifestaram-se
parabenizando o palestrante e a sistemática atual da Empresa, principalmente pela
criação dos Núcleos Ambientais. No terceiro ítem da pauta, o Presidente abriu a palavra
aos conselheiros para manifestarem-se sobre o Relatório Técnico sobre o Projeto de
Reurbanização da Favela Vila Gilda, apresentado pela Câmara Técnica de Políticas e
Desenvolvimento Urbano. A conselheira Teresa da Fundação Mokiti Okada sugeriu
algumas alterações e pediu explicações sobre alguns tópicos, que foram esclarecidos
pela Engª. Ligia, Coordenadora da Câmara Técnica e pela Arq. Regina da COHAB que
abordou os aspectos técnicos do projeto, bem como acataram a sugestão apresentada. A
conselheira Alexandra da UNISANTA acrescentou que seria importante acompanhar os
indicadores sociais do projeto, quanto aos impactos causados com a obra. Ao término de
todas as manifestações, o Presidente colocou em votação o Relatório Técnico que foi
aprovado pela unanimidade, com a ressalva de alteração das sugestões apresentadas.
Em seguida comentou que seria invertida a pauta, passando para o último ítem,
comentando sobre o Programa de Monitoramento Local dos Objetivos do Milênio,
chamando para explicar o representante da Secretaria de Governo, Rodrigo, que informou
sobre a importância da participação dos conselheiros neste Programa, cuja indicação do

representante deverá ser feita até o próximo dia 25 de junho do corrente. O Presidente
pediu para os conselheiros manifestarem seu interesse através de e-mail para a
secretária do Comdema. Pedindo a palavra, o conselheiro da OAB, Vasco Vieira, abordou
o problema da Rua Álvaro Alvim, 50 e pediu que o representante dos moradores, Sr. Luis
Silva, explanasse o assunto. Ele comentou que trata-se de uma situação gerada por uma
obra cujo equipamento Bate-estaca trabalha ininterruptamente, e vem causando sérios
problemas para as edificações no entorno, como abalos e rachaduras como também em
função do forte, ruído danos à saúde dos moradores. O Presidente pediu ao conselheiro
da OAB enviar ao Comdema, a denúncia formal para que possa dar o devido respaldo ao
assunto. O conselheiro do CREA, Engº . Marcos Teixeira, informou que está consultando
um especialista em solo no intuito de colaborar com a solução do problema. Nesse
momento o Secretário de Meio Ambiente, Flávio Corrêa, esclareceu algumas providências
já tomadas e disse que o Prefeito determinou a criação de uma Comissão, com o
propósito de avaliar todas as obras do município que utilizam-se desse tipo de
equipamento. Retomando o terceiro ítem da pauta, o Presidente comentou sobre os
documentos enviados ao Conselho pela Câmara Municipal e pela Cetesb. 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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