
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2008.

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e oito, 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 sobre “ Plano de Bacia Hidrográfica 2008/2011”; 3 – Comunicados 
da  Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes 
representantes: DEDEC, SEFIN, SEAS, UNILUS, UNIMES, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, 
OAB,  SOROPTIMIST  INTERNACIONAL  SANTOS/PRAIA,  SOROPTIMISTA 
INTERNACIONAL DE SANTOS, SOS PRAIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO e 
apresentaram justificativa de ausência: SECULT, CREA e COMEB. O Presidente iniciou a 
reunião cumprimentando todos os presentes e agradecendo ao Arq. Paulo de Moraes, 
representante da AGEM, por atender prontamente ao convite feito por ele. Logo após fez 
um breve resumo da reunião  anterior,  mencionou a  solicitação  de retificação  da ata, 
enviada por e-mail, pela Conselheira Maria Teresa da Fundação Mokiti Okada, e colocou-
a  em votação,  tendo  sido  aprovada pela  unanimidade dos  conselheiros.  Em seguida 
destacou a presença do Engº José Luis Gava, do Comitê de Bacia Hidrográfica. Fez uma 
citação da carreira profissional do palestrante chamando-o para iniciar a palestra. O Arq. 
Paulo de Moraes começou sua apresentação comentando que a AGEM foi contemplada 
para ser  a gestora  do projeto que obteve recursos do Fehidro.  Citou os objetivos  do 
projeto, suas fases, colaboradores – órgãos que fornecem informações – áreas de cada 
bacia e em especial sobre a Consulta Pública e seu processo de inclusão. Mencionou 
ainda os grupos de ações, os cursos d’água dos município e mostrou um gráfico sobre a 
coleta  de  esgoto.  Comentou  que  o  assunto  ainda  tem  muito  que  ser  discutido 
considerando que o projeto está na fase inicial. O Presidente perguntou-lhe se em algum 
momento haverá participação da ARSESP – Agência Reguladora dos Serviços, e o Arq. 
Paulo enfatizou que a AGEM está encontrando dificuldades em obter as informações a 
serem passadas pelos  órgãos  colaboradores,  entre  os  quais  a  própria  ARSESP.  Foi 
sugerido pelo Presidente que a AGEM comunique ao Comdema sobre as Audiências 
Públicas, que poderão ser divulgadas através do site do Portal dos Conselhos. A vice-
presidente Marise Céspedes, da SEMAM, acrescentou que por fazer parte do Comitê de 
Bacias, entende ser importante a participação dos conselheiros nas oficinas promovidas 
por àquele órgão. O palestrante lembrou que ainda serão realizadas várias reuniões, e 
mostrou uma grande preocupação com os novos empreendimentos na Baixada Santista. 
Neste momento, o Engº. José Luiz Gava, tornou a mencionar a falta de participação da 
sociedade civil nas audiências públicas, e informou que o governo estadual deixou para 
os Comitês a responsabilidade de planejar  ações para suas Bacias, por essa razão a 
participação popular é de suma importância. Esclareceu também que existe um Fórum 
que indica os representantes da Sociedade Civil, para comporem o Comitê de Bacias, não 
havendo portanto  influência da Diretoria Executiva nesse processo.  Comunicou ainda, 
que  o  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  fará  uma  reunião  ainda  este  mês,  objetivando 
apresentar  suas  atribuições  e  qualificar  melhor  os  representantes  da  comunidade. 
Presentes na reunião, alguns munícipes manifestaram sua opinião. A conselheira Maria 
Teresa, entende que a linguagem utilizada para divulgar as Audiências Publicas, deveria 
ser menos técnica, o que possibilitaria maior compreensão dos leitores e interessados em 
participar. Agradecendo a presença do Arq. Paulo e do Engº Gava, o Presidente ressaltou 
esta  valiosa  colaboração  bem  como,  as  relevantes  informações  trazidas  aos 
Conselheiros, dizendo que o Comdema tem interesse em promover a divulgação de todas 



as ações promovidas por estes órgãos. Passando ao terceiro ítem da pauta, a Secretária 
comunicou que foi indicada a conselheira Regina Chirico -SOS Praias e Desenvolvimento 
Sustentado - para representar o Conselho no Programa de Monitoramento dos Objetivos 
do Milênio, e mencionou os ofícios recebidos do Vereador Bráz, da Câmara Municipal de 
Santos. A vice-presidente Marise, pediu a palavra para lembrar a necessidade de ser 
nomeado o  Coordenador  de  cada  Câmara  Técnica,  ainda  sem definição.  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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