ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2007

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e sete, às nove horas, realizou-se a Oitava 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 7ª. Reunião Ordinária; 2 – Palestra com o tema “O Solo
Sagrado e o Sistema de Gestão Ambiental”, proferida pelo Eng. Agrônomo José Carlos dos Santos,
representante da Fundação Mokiti Okada. 3 – Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos Gerais.
Apresentaram justificativa de ausência: DEDEC, SEFIN, SETUR, SAÚDE, SEOSP, DEPLA,
COHAB,DEPARTAMENTO
DE
REVITALIZAÇÃO
URBANA,
UNIMONTE,
CREA,OAB,
SOROPTIMIST INTERNACIONAL SANTOS/PRAIA, SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE SANTOS,
SINDIMED e COMEB. O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e passando
ao primeiro ítem da pauta leu o Edital de Convocação, fez um breve relato da ata, colocou-a em
votação e foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros. Em seguida, no segundo ítem, o
Presidente disse estar honrado em receber o Engº José Carlos dos Santos, representante da
Fundação Mokiti Okada, para apresentar o tema “O Solo Sagrado e o Sistema de Gestão Ambiental”,
e muito grato à Fundação Mokiti Okada que permitiu sua vinda a este Conselho, e que seu desejo é
levar os Conselheiros para visitarem o Solo Sagrado. O palestrante agradeceu a cada uma das
pessoas que estiveram empenhadas na sua vinda, e fez algumas considerações sobre o período que
morou aqui na Baixada Santista, lembrando fatos daquela época. Começou sua explanação
apresentando o Solo Sagrado do Brasil, falou brevemente sobre o fundador Mokiti Okada e sua
filosofia para a salvação da humanidade, que servem de base para todos os setores de Pesquisa,
Educação, Social e Arte da Fundação que tem o seu nome. Com relação ao Solo Sagrado, foi
implantada uma política ambiental que abrange as áreas de reserva florestal e de preservação
permanente desde 1991, data de sua fundação. O tratamento do esgoto é considerado de suma
importância e por isso foi construída uma estação elevatória; mostrou ainda o sistema de canalização
de águas pluviais, a colocação de pavimentos adequados que possibilitam a infiltração da água, bem
como a adoção de determinadas espécies de plantas que auxiliam na absorção da água da chuva e
que todo o jardim é oriundo da produção interna de plantas, que não recebem adubo químico.
Informou que, recentemente, foi construído um alojamento cujo tratamento do esgoto permite a
reutilização da água que serve para os vasos sanitários; a energia utilizada é a eólica e toda a
madeira é certificada. Comentou sobre o Projeto Resgatando Nosso Futuro que é voltado à Educação
Ambiental, cujo princípio básico é o conceito dos “3 R”: reduzir, reutilizar e reciclar. Esclareceu sobre
o sistema de gestão ambiental como a Coleta Seletiva (galpão de triagem) Área de Compostagem
das folhagens que são transformadas em adubo orgânico, resíduos de madeira, da construção civil
como também lâmpadas fluorescentes que são enviados às empresas especializadas; destinação
adequada do óleo lubrificante, aproveitamento do óleo vegetal, medição da fumaça expelida pelos
veículos, capacitação dos funcionários e treinamento para conter vazamentos em geral. Comentou
sobre as metas estabelecidas e finalizou agradecendo a oportunidade e declarando que o objetivo
principal é o de trabalhar em prol do meio ambiente. Finalizou abrindo para as perguntas do plenário.
Após alguns esclarecimentos acerca dos questionamentos, despediu-se de todos. No ítem 4 da
pauta, o Presidente informou ter recebido as propostas da Câmara Técnica de Qualidade Ambiental,
e que aguarda somente as sugestões da Câmara Técnica de Legislação Ambiental, sobre o Código
Municipal de Meio Ambiente, para posterior encaminhamento. No ítem 5, o Presidente comunicou sua
ausência na próxima reunião do dia 05 de setembro, em função de compromissos profissionais e em
seguida abriu a palavra para o plenário, que não se manifestou. 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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