ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e oito, às nove horas, realizou-se a Décima Segunda
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE –
COMDEMA, no Auditório da Prodesan sito à Pça. Dos Expedicionários nº 10, a seguinte ordem do
dia: 1- Leitura, discussão e aprovação da ata da 11ª. Reunião Ordinária; 2 – Apresentação dos temas
que serão abordados no Fórum da Agenda 21. 3 –Comunicados da Secretaria; 5 – Assuntos Gerais.
Não compareceram à reunião os seguintes representantes: DEDEC, SEAS, SEPLAN, UNILUS,
UNISANTA, UNIMONTE, UNIMES, CIESP, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, OAB,
SOROPTIMISTA INTERNACIONAL SANTOS/PRAIA, SOROPTIMISTA INTERNACIONAL
DE SANTOS, SOS ORQUIDÁRIO ÍNTEGRO, SOS PRAIAS e SINDIMED, apresentou
justificativa de ausência: CREA, SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE SANTOS. Presidente
deu início à reunião agradecendo a presença dos conselheiros. Leu a convocação e falou
resumidamente da ata, colocou-a em votação e não havendo nenhuma manifestação, foi aprovada
pela unanimidade dos conselheiros. No segundo item da pauta, apresentação dos Temas que serão
abordados no Fórum da Agenda 21, pelo palestrante o Sr. Fernando Luiz – Sindicato dos
Urbanitários de Santos, que se realizará no dia 06 de dezembro de 2008, na Av. Conselheiro Nébias,
309 às 09:00hs- SENAC DE SANTOS. Onde se reunirá o Poder Público e a Sociedade Civil, em
conjunto terão como objetivo, conscientizar as Comunidades a um trabalho comunitário dando uma
perspectiva de trabalho, qualidade de vida nas escolas e meio ambiente. Fernando Luiz fez uma
exposição dos trabalhos executados pelo grupo da Agenda 21 no ano de 2008. Foram discutidas as
experiências nas Câmaras Técnicas Estudantis, Desenvolvimento Urbano e Ciência e Tecnologia.
Ao longo da sua experiência Fernando apresentou assuntos que foram discutidos pelas Câmaras,
destacando como ponto positivo, dentro da Comunidade do Trabalho, as necessidades trabalhistas e
o resultado significativo e a participação efetiva dessas entidades. Também houve um alerta devido
a alta rotatividade de representantes das entidades podendo prejudicar o desenvolvimento, das
questões discutidas a exemplo do ocorrido na Câmara Estudantil. Na seqüência foi apresentada a
necessidade de estabelecer um vínculo maior que promova o desenvolvimento das questões
associadas à responsabilidade dos integrantes da Agenda 21. Uma das soluções apresentadas foi a
remuneração dos membros da Entidade. Após, o Presidente Reynaldo passou a palavra aos
conselheiros com objetivo de estabelecer um debate do assunto exposto. Teve a palavra Sr. Silvano
que fez um breve comentário sobre Agenda 21 e que esse assunto seria debatido no sábado dia
06/12/08. Com a palavra Srª Tereza, representante da Fundação Monique Okada, que fez um breve
comentário sobre os voluntários que ajudam as suas comunidades, independente e salário, por
existem pessoas que já são aposentadas e gostam de ajudar, e se fosse remunerado poderia caminhar
melhor com mais voluntários. Ao final o Sr. Álvaro, fez uma proposta para adiar a Reunião
Ordinária que do dia 07/01 para 04/02/09, o que foi votado e aceito por unanimidade, devido às
mudanças administrativas que poderão ocorre no Poder Público Municipal. Ao final o Sr. Reynaldo,
Presidente do Comdema, agradeceu a todos e desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Para a lavratura do presente ata que lida e
achada exata, vai assinatura por mim Olinda Maria Costa, Secretária Substituta, e pelo Presidente
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro.
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