
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2007.

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e sete, às nove horas, realizou-se a Nona 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 8ª. Reunião Ordinária;
2 – Palestra com o tema “Projeto de Urbanização da Plataforma do Emissário Submarino – 

As Ondas – Santos 21”, apresentada pelo Arq. Ney Caldatto Barbosa – SEPLAN;
3 – Comunicados da Secretaria;
4 – Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião: SEDUC, COHAB, UNISANTA, UNIMES, 

CIESP,  CREA,SINDIMED,  e  apresentaram  justificativa  de  ausência:  SGO,  UNISANTOS, 
ASSOCIAÇÃO  COMERCIAL,  AEAS,  ABES,  OAB,  FUNDAÇÃO  MOKITI  OKADA,  SOS 
ORQUIDÁRIO ÍNTEGRO E DEFESA AMBIENTAL.

Iniciando a reunião, a vice-presidente Marise Céspedes Tavolaro, agradeceu a presença de 
todos  os  conselheiros  e  informou  estar  presidindo  esta  reunião  porque  o  Presidente  Reynaldo, 
estava em outro compromisso de trabalho . Passou ao primeiro ítem da pauta perguntando se todos 
haviam recebido a ata e se concordavam com a dispensa da leitura, obtendo a concordância dos 
conselheiros  a  ata  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em seguida  apresentou  o  Arq.  Ney  Caldatto 
Barbosa, que agradeceu em nome da Secretaria do Planejamento pelo convite formulado, e explicou 
tratar-se de um projeto do Arq. Ruy Othake que tem o acompanhamento da SEPLAN e de outras 
Secretarias  Municipais.  Iniciou  mostrando  o  Emissário  Submarino  na  fase  de  sua  construção, 
explicando os detalhes da obra e todas as implicações que surgiram a partir daí. Durante muitos 
anos as administrações municipais  vêm discutindo o assunto que tornou-se muito polêmico,  em 
virtude  da  proibição  do  Ministério  Público  quanto  à  realização  de  qualquer  obra  para  o  local. 
Entretanto, a administração atual envidou todos os esforços para a concretização desse objetivo, e 
após várias tentativas conseguiu autorização do Ministério Público para implantar o projeto que foi 
amplamente discutido com vários segmentos, surfistas, pescadores, polícia entre outros. O Projeto 
contempla  diversos  equipamentos  de lazer  e  turismo,  como o  Museu do Surf,  Arquibancadas  , 
Ciclovia, Pistas de Cooper e Skate, Heliponto, etc...comentou também que todas as construções 
foram projetadas para serem desmontadas permitindo uma remoção rápida. A tônica é que não haja 
exploração  comercial  da  área  porém,  para  evitar  a  invasão  de  ambulantes,  estão  estudando  a 
possibilidade de ser construída uma lanchonete. O local será contemplado com uma escultura de 
Tomie Othake, no portal de entrada. O palestrante após demonstrar cada fase do projeto, comentou 
que o Ministério Público ainda pretende a remoção da plataforma, que sofre estudos de impacto em 
função de correr o risco de forte erosão que poderá ocasionar uma catástrofe. Após a apresentação 
a vice-presidente abriu a palavra para os conselheiros, lembrando que seria importante falar sobre o 
projeto de iluminação do local. O Arq. Ney informou que este é o projeto básico,  lembrando que os 
projetos  complementares  de  hidráulica,  elétrica  e  paisagismo   estão  sendo  elaborados  pelas 
Secretarias pertinentes e com a supervisão do Arq. Ruy Othake. O Secretário de Meio Ambiente, 
Flavio Corrêa, informou que a Prefeitura obteve a renovação da licença prévia e aguarda a licença 
de instalação fornecida pelo IBAMA, para dar sequência ao projeto. A vice-presidente Marise falou 
que  toda  a  comunidade  só  tem a  ganhar  com  essa  magnífica  obra,  e  lembrou  ainda  sobre  a 
implantação do Museu Pelé que será no antigo Casarão do Valongo. Passando ao terceiro ítem da 
pauta, a Secretária Margareth leu as correspondências recebidas ; No quarto ítem, a vice-presidente 
abriu  a  palavra  para  a  plenária,  quando  alguns  convidados  deram alguns  recados. 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 pela Vice-Presidente Marise 
Céspedes Tavolaro.
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