
ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  6 DE MAIO DE 2009.

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e nove, às nove horas, realizou-se a Quarta 
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  3ª.  Reunião 
Ordinária; 2 – Apresentação do Projeto “Agente Cidadão”, pela Seduc e Jornal da Orla; 3- 
Comunicados  da  Secretaria;  4  -  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os 
seguintes  representantes:  SMS,  SEOSP,  DEPLA,  SGO,  DEPTº.  REVITALIZAÇÃO 
URBANA,  UNIMES,  CIESP,  ASSOCIAÇÃO  COMERCIAL,  OAB,  SOS  ORQUIDÁRIO 
ÍNTEGRO  E  DEFESA  AMBIENTAL,  SOS  PRAIAS  E  DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTADO,  e  apresentaram  justificativa  de  faltas:  SECULT,  UNISANTA, 
SOROPTIMIST INTERNACIONAL SANTOS/PRAIA.  O Presidente  deu início  à  reunião 
dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. Leu a convocação e fez um 
breve relato da ata, colocou-a em votação, quando a Arqtª. Marise Céspedes, da Semam, 
solicitou uma retificação que foi aceita e em seguida a ata aprovada pela unanimidade 
dos conselheiros, com a retificação proposta. No segundo ítem da pauta, o Presidente 
elogiou a iniciativa do Jornal da Orla pela elaboração do Projeto “Agente Cidadão”, que 
tem como parceira principal  a Secretaria de Educação, encarregada de executá-lo de 
maneira exemplar, e que sente-se muito orgulhoso pelo brilhante trabalho que está sendo 
desenvolvido junto às crianças da rede pública de ensino. Apresentou a Educadora Vânia 
Bernal,  da Seduc,  que passou a relatar  as etapas do projeto  que tem como objetivo 
incentivar a comunidade escolar, a discutir temas relevantes que despertam a cidadania 
por meio da leitura semanal. Explicou a metodologia aplicada, com o levantamento do 
tema,  detalhamento  das  possibilidades  didáticas,  como  também  o  cronograma  de 
atividades.  Destacou  a  busca  de  parcerias  para  os  encontros  e  a  importância  da 
divulgação do projeto, através da distribuição semanal de jornais nas escolas para auxiliar 
os alunos a conhecerem o tema, inclusive a participação dos mesmos nos concursos 
promovidos,  Mostrou  algumas  atividades  realizadas  nas  escolas,  como  a  leitura  dos 
jornais, as palestras assistidas pelos alunos bem como a interação  com a comunidade, 
na  distribuição  de  panfletos  e  esclarecimentos  à  população  sobre  o  tema  abordado. 
Apresentou ainda, fotos da premiação dos alunos nos concursos de desenho e redação, 
que foram criados para motivar  a participação dos mesmos, no projeto.  A palestrante 
finalizou enaltecendo a valiosa parceria com o Jornal da Orla, lembrando a dificuldade de 
se  conseguir  espaço  nos  meios  de  comunicação  para  assuntos  tão  relevantes.  Em 
seguida  o  Presidente  apresentou  o  Editor-Chefe  do  Jornal  da  Orla,  Jornalista  Edson 
Carpentieri, que lembrou o início do Projeto em 2006 e ratificou a importância do mesmo 
na transformação de hábitos. Informou que em breve será implementada a nona edição 
que terá como objetivo a coleta do lixo diferenciado, ou seja, pilhas, baterias e óleo de 
cozinha. Falou que o sonho da equipe é contribuir com a mudança da sociedade,  criticou 
a política nacional e disse acreditar nas crianças por isso entende ser essencial investir 
em  projetos  dessa  natureza,  que  ensinem  o  exercício  da  cidadania.  Ressaltou  a 
generosidade  do  povo  brasileiro  e  colocou  que  pretende  levar  o  projeto  para  ser 
implantado no Guarujá. Acredita que são as crianças que vão mudar o Brasil e por serem 
agentes multiplicadores, vão transformar o comportamento da sociedade. Parabenizou os 
educadores pelo brilhante trabalho, e exaltou o valioso apoio do Prefeito Municipal. Disse 
que o Projeto está no site do Jornal da Orla, e colocou-o à disposição do Comdema na 
divulgação de temas. Por último, mostrou um filme da última edição com o tema “Bandeira 



Verde”, e agradeceu a oportunidade de trazer aos conselheiros o referido Projeto. Logo 
após, o Presidente abriu a palavra ao plenário. O conselheiro  Emerson Marçal, da Defesa 
Civil,  parabenizou  o  Jornalista  e  falou  do  trabalho  daquele  Setor  junto  às  escolas 
municipais, que tem como foco ensinar as crianças a não jogarem lixo nas encostas bem 
como cuidar do meio ambiente, principalmente em áreas consideradas de risco, e que 
gostaria de obter a colaboração do Jornal da Orla. Nesse momento, o Jornalista Edson 
informou  que  o  Jornal  pretende  contemplar  o  assunto  muito  em  breve.  Alguns 
conselheiros  se  manifestaram  parabenizando  o  Projeto,  e  a  conselheira  Teresa,  da 
Fundação Mokiti Okada, sugeriu ampliar parceria. O Secretário de Meio Ambiente, Flavio 
R. Correa, ressaltou a importância deste Projeto dizendo que futuramente os resultados 
serão muito positivos, considerando que a coleta seletiva  crescerá significativamente, e 
destacou também o hábito da leitura de jornais que está sendo criado e que trará muitos 
benefícios à educação das crianças. Retomando a palavra o Presidente parabenizou toda 
a equipe de educadores da Seduc, e mais uma vez ao Jornal  da Orla.  Passando ao 
terceiro ítem da pauta,  a Secretária leu os comunicados. No quarto ítem da pauta, o 
Presidente abriu a palavra ao plenário,  e o conselheiro Prof.  Peilton Sena, da Unilus, 
sugeriu a realização de visitas externas para ampliar o conhecimento dos conselheiros, e 
o Presidente informou que já ocorreram algumas visitas e que muito em breve poderão 
ocorrer outras. 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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