
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2007

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e sete, às nove horas, realizou-se a Sétima 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 6ª. Reunião Ordinária; 2 – Palestra com o tema “Cidades 
Sustentáveis”, pela conselheira Carla Canepa, representante da ONG SOS Praias e Desenvolvimento 
Sustentado; 3 – Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião os 
seguintes representantes: SEDUC, SEOSP, CIESP, CREA, SINDIMED E COMEB, e apresentaram 
justificativa de ausência: CET e Soroptimist Internacional Santos/Praia. O Presidente iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos, e passando ao primeiro ítem da pauta, leu a convocação, fez um 
breve relato da ata e colocou-a em votação tendo sido aprovada por unanimidade dos conselheiros. 
Em  seguida,  no  segundo  ítem,  o  Presidente  apresentou  o  livro  escrito  pela  Conselheira  Carla 
Canepa, tecendo elogios pela excelente obra e dizendo ainda que, para o Comdema, é uma honra ter 
uma conselheira competente e cuja participação é bem atuante. A conselheira Carla Canepa iniciou 
dizendo estar agradecida pelo convite e satisfeita pela oportunidade de apresentar seu trabalho  para 
uma platéia tão seleta, e tão preocupada com as questões ambientais. Falou que o livro foi baseado 
em sua tese de Doutorado, e teve como ponto de partida o crescimento vertiginoso da população, 
que  vem contribuindo  de  forma lamentável  com a  destruição  do  meio  ambiente,  e  que  há  uma 
necessidade urgente de todos unirem esforços para retroceder  este processo.  Abordou ainda as 
seguintes  questões:  sobre  a  sociedade  e  o  espaço  urbano,  desenvolvimento  sustentável,  o 
surgimento  do  conceito  e  sua  importância  no  âmbito  das  cidades,  o  desenvolvimento  urbano 
sustentável,  as  cidades  sustentáveis,  e  por  fim  apresentou  uma  proposta  para  o  problema  que 
consiste  na  adoção  de  uma  política  urbana  de  implementação  das  cidades  sustentáveis  –  a 
importância do planejamento local.  Terminando a palestra, a conselheira agradeceu a todos mais 
uma vez e  destacou  a  importância  do  Comdema para  o  município.  O Presidente   agradeceu  à 
palestrante e abriu a palavra à plenária.  Após a manifestação dos conselheiros sobre o tema, a 
conselheira  Teresa,  representante  da  Fundação  Mokiti  Okada,  lembrou  que  no  dia  21  de  julho 
acontecerá a 3ª Conferência Municipal das Cidades, fez alguns comentários sobre a não realização 
de pré-conferências e ressaltou que é muito importante que todos participem desse evento. A Arqª. 
Fernanda, conselheira da SEPLAN, informou que o prazo estabelecido pelo governo foi curto e que a 
comissão já está trabalhando na preparação do evento, que tem por meta mobilizar à população para 
fortalecer  o  poder  público  a  criar  políticas  de  interesse  geral.  O  Presidente  pediu  para  enviar  a 
programação à secretaria do Comdema, para divulgação e a conselheira Fernanda informou que vai 
ser  divulgado  no  Diário  Oficial  do  Municipio.  No  terceiro  ítem  da  pauta,  o  Presidente  leu  as 
correspondências  recebidas.  No  quarto  ítem  o  Presidente  comunicou  o  recebimento  do  ofício 
resposta da Guarda Municipal sobre as questões levantadas na 4ª reunião ordinária do mês de abril 
do corrente. O Secretário de Meio Ambiente, Flávio R. Corrêa, pediu a palavra para comunicar que 
esteve em São Paulo, participando do “Projeto Município Verde”,  que consiste na assinatura de um 
protocolo  de  intenções  e  a  partir  do  cumprimento  das  diretrizes  estabelecidas,  o  município  que 
comprovar o atendimento das ações municipais voltadas ao desenvolvimento sustentável, receberá a 
certificação  que  credenciará  o  município  como  prioritário  na  obtenção  de  recursos  públicos  do 
Governo do Estado. Informou também, que no dia 18 de agosto, a SEMAM realizará o “Seminário da 
Agenda 21” ,em local a ser confirmado, com a vinda de técnicos do Ministério do Meio Ambiente. 
Avisou também que no dia 22 de agosto, também haverá um seminário sobre “100 anos dos Canais”, 
no  auditório  da  CPFL.  A  conselheira  Carla  também  divulgou  o  Seminário  sobre  “Cidades 
Sustentáveis”,  promovido pela ONG SOS Praias e Desenvolvimento Sustentado em parceria com 
alguns órgãos. Encerrando a reunião, o Presidente Reynaldo agradeceu a valiosa contribuição da 
conselheira  Carla  Canepa  com o  Conselho,  e  despediu-se  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 e pelo presidente Reynaldo Eduardo Young 
Ribeiro.
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