
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2007

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e sete, às nove horas, realizou-se a Décima 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 9ª. Reunião Ordinária; 2 – Palestra com o tema “ As Aves 
de Santos – Área Insular”, apresentação: Maria Cecília Henrique Furegato e Sandra Regina Pivelli – 
Biólogas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Não compareceram à reunião: DEDEC, SEAS, 
CIESP,   ASSOCIAÇÃO  COMERCIAL,  SINDIMED  E  COMEB,  e  apresentaram  justificativa  de 
ausência:  SEMES,  SEAJUR,  UNISANTA,  UNIMONTE,  UNIMES,  OAB,  SOROPTIMIST 
INTERNACIONAL DE SANTOS/PRAIA,  SOS PRAIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO. O 
Presidente iniciou a reunião lendo o Edital de Convocação, e passando ao primeiro ítem fez um breve 
resumo da ata,  colocou-a em votação e obteve a aprovação pela unanimidade dos conselheiros. 
Passando ao segundo ítem o Presidente apresentou as biólogas e agradeceu a atenção dispensada 
ao convite do Conselho. A bióloga Cecília informou que este projeto teve início em 2003, e teve como 
objetivo principal  reunir informações sobre as aves do município na área insular.  Fazendo todo o 
percurso a pé uma ou duas vezes por semana, adotaram como metodologia dividir em cinco áreas de 
observação de acordo com suas características geográficas e ambientais, tais como: alimentação, 
reprodução,  entre  outras.  A  princípio  detectaram  77  espécies  de  aves  na  área  insular  e 
posteriormente, incluíram o Morro da Nova Cintra e puderam totalizar 107 espécies sendo que com 
predomínio de 28 famílias. Assumindo a palestra a bióloga Sandra passou a detalhar as espécies de 
aves  que  foram observadas,  como  por  exemplo  os  pássaros  frugívoros:  asa  branca,  gaturamo-
verdadeiro;  nectarívoros:  cambacica;  granívoros:  tziu,  bico  de  lacre,  entre  outros  inclusive 
apresentando o som de seu respectivo canto. Ressaltou também que quanto maior a diversidade 
vegetal,  maior  o  numero  de  aves  encontradas,  principalmente  no  Morro  da  Nova  Cintra  que 
corresponde  a  um  corredor  ecológico  importante  para  o  deslocamento  das  aves.  Finalizando 
informaram que esses dados foram apresentados no XV Congresso de Ornitologia de Porto Alegre, 
este  ano.  O Presidente  parabenizou-as  pela   palestra  bem ilustrativa  e  interessante,   abrindo  a 
palavra  para  os  conselheiros,  que  fizeram  algumas  perguntas  e  foram  respondidas  pelas 
palestrantes. A conselheira Márcia da SEDUC, sugeriu às biólogas que façam palestras nas escolas 
municipais para que as crianças vejam a importância de preservarem a fauna e a flora. A Presidente 
do Clube SOROPTIMISTA INTENACIONAL DE SANTOS, disse que seria importante levar o projeto 
ao conhecimento das crianças de Caruara, para que possam interagir  com a natureza e preservá-la. 
Mencionou ainda as duas campanhas que o Clube está promovendo, como a Cartilha de Receitas 
Caseiras de Produtos de Limpeza e a Sacola de Pano, em substituição a de plástico. Passando ao 
terceiro ítem, o Presidente justificou a ausência do conselheiro Claudio Tosta e pediu a Engª. Ligia 
Dutra, da SEMAM, para ler o Parecer da Câmara Técnica de Legislação Ambiental, sobre a Minuta do 
Projeto de Lei do Código Municipal de Meio Ambiente. Após a leitura, a mesma informou que em sua 
análise o Conselheiro recomenda a aprovação do Código. O Presidente ratificou o parecer  e em 
seguida abriu para a votação. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade, A Minuta do Projeto de 
Lei do Código Municipal de Meio Ambiente e informou que o parecer será encaminhado à SEMAM. 
No  quarto  ítem  da  pauta,  a  Secretária  leu  as  correspondências  recebidas.  No  quinto  ítem  o 
Presidente lembrou o Seminário da Agenda 21 ressaltando a importância do evento para a cidade de 
Santos  e  em  seguida  abriu  a  palavra.  A  conselheira  Teresa,  da  FUNDAÇÃO  MOKITI  OKADA, 
manifestou-se dizendo estar preocupada com a falta de comprometimento dos colegas com a Agenda 
21 e convocou todos para participarem efetivamente do Fórum que será no dia 10 de novembro. O 
Sr. Ibrahim Tauil, munícipe, fez algumas reivindicações e o Presidente solicitou que o mesmo envie 
por  e-mail,  para  que  o  Conselho  possa  encaminhar  os  assuntos  aos  setores  competentes. 
Encerrando  a  reunião,  o  Presidente  novamente  enalteceu  a  excelente  palestra  e  agradeceu  a 
presença de todos os conselheiros.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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