
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2008.

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e oito, 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 sobre “ Apresentação do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do 
Programa  Onda  Limpa  da  SABESP,  pelo  Consórcio  GBS”;  3  –  Comunicados  da 
Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes 
representantes: SEFIN,  SEOSP,  UNILUS,  UNIMONTE,  ASSOCIAÇÃO  COMERCIAL, 
CREA,  OAB,  SOROPTIMIST  INTERNACIONAL  SANTOS/PRAIA,  SOS  ORQUIDÁRIO 
ÍNTEGRO e apresentaram justificativa de ausência: UNISANTA e UNIMES. Ao iniciar a 
reunião o Presidente agradeceu a presença de todos, leu a convocação, fez um breve 
relato  da  ata  da  reunião  anterior  e  colocando-a  em  votação  foi  aprovada  pela 
unanimidade dos conselheiros. Passando ao segundo item da pauta, falou que o Plano 
será apresentado pelos técnicos do Consórcio GBS, Engº Civil Luiz Benoni Manzochi - 
Coordenador  do Trabalho,  Engº Civil  Koji  Yamagata  – Concepção Técnica e Estudos 
Econômicos e a Geógrafa/Sanitarista Marta Godoy – Etapa Ambiental.  Em seguida, o 
Presidente disse que teve a idéia de trazer esta apresentação motivado pelo desejo de 
mostrar como o plano foi elaborado, suas dificuldades e demais considerações acerca da 
destinação dos resíduos. Lembrou que a AGEM também está elaborando um plano de 
nível Regional de Resíduos, e que haverá uma palestra especificamente técnica neste 
mesmo dia. Após estes comentários o Presidente chamou o Engº Luiz Benoni que iniciou 
sua apresentação explicando que o objetivo principal do Plano é avaliar e propor soluções 
para a disposição final dos resíduos gerados nas Estações de Tratamento de Esgoto e 
Água da SABESP,  esclarecendo ainda sobre a composição do Consórcio GBS. Passou a 
palavra ao Engº Koji que abordou alguns aspectos como: a classificação dos resíduos, 
fontes  geradoras:  domiciliar,  construção civil,  serviços  de  saúde,  industrial,  agrícola  e 
radioativos, detalhando cada um deles. Citou que a grande questão é “onde dispor os 
resíduos”;  fez considerações a respeito da legislação,  profundidade do lençol  freático, 
permeabilidade do solo, etc......Retomando a palavra, o Engº Benoni citou alguns tópicos 
do  Plano  de  Trabalho  como  o  diagnóstico,  prognóstico,  plano  de  ação  imediata, 
formulação  de  alternativas,  comparação  técnica  econômica  e  ambiental,  alternativa 
escolhida e relatório de avaliação final. Mostrou através de um gráfico a quantidade de 
resíduos gerados nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto, o volume acumulado 
ao longo de vinte e cinco anos, fez uma projeção de resíduos urbanos que ainda serão 
gerados e apresentou as atuais áreas de disposição dos resíduos sólidos. Em seguida o 
Engº  Koji  fez  uma  abordagem  mais  técnica  sobre  o  lodo  proveniente  dos  resíduos, 
explicando  o  processo  de  secagem do  mesmo  e  as  operações  realizadas  para  o  a 
utilização deste. Apresentou como proposta a implantação de aterro exclusivo e leitos de 
secagem. No caso das ETES – Estações de Tratamento de Esgotos – este lodo poderá 
ser utilizado como biosólido que após o processo de calagem e secagem, será destinado 
para  a  agricultura.  Abordou  ainda  as  dificuldades  que  poderão  ocorrer  e  algumas 
alternativas previstas para a destinação dos resíduos. A seguir a Geógrafa Marta Godoy 
assumiu a palestra para comentar  os aspectos  ambientais  do Plano,  enfatizando que 
dezenas de áreas foram estudadas pela equipe que vem trabalhando para encontrar um 
local apropriado, entretanto, tendo em vista as enormes dificuldades até o momento não 
conseguiram a área desejada para a disposição dos resíduos. Com o término da palestra, 
o Presidente abriu a palavra para o plenário tirar suas dúvidas, que foram respondidas 



pelos palestrantes. Agradeceu a presença dos palestrantes ressaltando a importância do 
assunto para o Conselho. Manifestou-se também o Engº Benoni, dizendo estar satisfeito 
pela oportunidade de participar desta reunião. No terceiro ítem da pauta, o Presidente 
mencionou  o  recebimento  do  convite  enviado  pela  CODESP  ao  Conselho,  para 
participarem da Audiência Pública no dia  08 de agosto  às  14h,  sobre “Dragagem do 
Porto”. No quarto ítem da pauta o Presidente abriu a palavra para o Plenário, e sem haver 
manifestação a reunião foi  encerrada.  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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