
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2007

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e sete, às nove horas, realizou-se a Décima Primeira 
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 10ª. Reunião Ordinária; 2 – Palestra com 
o tema “ Projeto e Aspectos Ambientais da Avenida Perimetral do Porto de Santos”, apresentação: 
Engº Paulo Manoel Varela Casasco – Superintendente de Infra-Estrutura da CODESP e Sergio Luis 
Pompéia, da Empresa Consultoria Paulista de Estudos Ambientais.. Não compareceram à reunião os 
seguintes  representantes:  SEDUC,  DEPLA,  CET,  UNISANTA,  UNISANTOS,  UNIMES,  CIESP, 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL SINDIMED E COMEB e apresentaram justificativa de ausência: SETUR, 
CREA,  OAB,  SOROPTIMISTA  INTERNACIONAL  DE  SANTOS,  SOS  PRAIAS  E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO.  O Presidente iniciou a reunião com a leitura da convocação, 
posteriormente fez um breve resumo da ata, colocou-a  em votação e foi aprovada pela unanimidade 
dos conselheiros. Passando ao segundo ítem, o Presidente chamou à mesa o Engº Paulo Manoel 
Varela  Casasco,  Superintendente  de  Infra-Estrutura  da CODESP,  agradeceu àquela  empresa   e 
também ao seu representante junto ao COMDEMA, Sr. Arlindo Monteiro, pelo empenho na vinda da 
equipe técnica. O Engº Varela agradeceu pelo convite recebido, e fez um histórico do Projeto original 
que foi concluído em 2002 porém, com as mudanças de governo, foi retomado no ano seguinte e 
acabou sofrendo algumas alterações significativas inclusive no orçamento, cuja licitação era de 2001 
e precisou  ser  atualizado.  Em seguida passou a  detalhar  as  etapas  da  implantação da Avenida 
Perimetral, nas seguintes regiões: Alamoa (Av. Augusto Barata), Saboó (Av. Antonio Alves Freire), 
Valongo  (Av.  Tuiuti  x  Antonio  Prado)   e  (R.  Xavier  da  Silveira),  Paquetá/Outerinhos  e  Macuco. 
Explicou que a CODESP atualmente, vem realizando reuniões junto a vários segmentos , inclusive 
com a comunidade local para esclarecimentos sobre o projeto, que também contempla uma ciclovia. 
Informou que a nova diretoria daquela Empresa, nomeou um novo grupo para estudar uma alternativa 
para a nova entrada do porto de Santos, tendo em vista que hoje todo transporte terrestre vem sendo 
feito  pela  entrada  da  Alamoa,  cuja  demanda  é  em média  de  10  mil  caminhões/dia.  Finalizando 
comentou sobre alguns trechos que já foram liberados e cuja obra já está em andamento,  e em 
seguida abriu para perguntas do plenário. O Sr. Rubens Braga, da Associação dos Ciclistas, formulou 
pergunta sobre a ciclovia, que foi devidamente esclarecida pelo palestrante. Logo após, passou para 
o Engº. Sergio Pompeia, da Empresa Consultoria Paulista, comentar sobre os aspectos ambientais 
do projeto que consiste nas seguintes etapas: 1 -Gerenciamento Ambiental; 2 – Ações Preventivas e 
de Controle; 3 –Ações Compensatórias; 4 – Programa de Verificação e Medição; 5 – Programa de 
Patrimônio Histórico e Arqueológico. Detalhou cada etapa do programa, ressaltou ainda que existe 
uma preocupação significativa com as residências que estão localizadas próximas, e que vem sendo 
monitoradas  por  causa  do  impacto  gerado  pela  obra.  O palestrante  encerrou  sua  apresentação 
esclarecendo as dúvidas levantadas pelo  plenário.  O Sr.  Arlindo Monteiro  da CODESP,  também 
respondeu  a  um  questionamento  feito  por  uma  ouvinte.  O  Presidente  agradeceu  novamente  a 
excelente palestra e passando ao terceiro ítem, convidou as entidades interessadas em fazer parte do 
Fórum  da  Agenda  21,  no  dia  10  de  novembro,  destacando  a  importância  da  participação  da 
sociedade  nesse  processo,  convidou  todos  os  presentes  para  a  posse  da  nova  diretoria  da 
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, no dia 08 de novembro, cujo presidente será o 
Sr. Marcos Teixeira representante do CREA neste Conselho. No quarto item da pauta comunicou ao 
munícipe Sr. Ibrahim, sobre suas reivindicações feitas na reunião anterior, cuja resposta encontra-se 
na secretaria deste Conselho para conhecimento do mesmo. 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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