
ATA DA 6ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2013.

Aos três dias do mês de abril de dois mil e treze, às nove horas, realizou-se a Sexta  
Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – 
COMDEMA,  Biênio  2012  –  2014,  no  auditório  da  PRODESAN  sito  à  Praça  dos 
Expedicionários,  nº  10,  Gonzaga,  Santos/SP,  com  a  seguinte  Ordem  do  Dia:  1  – 
Leitura, discussão e aprovação da Ata da 5ª reunião; 2 – Pré - conferência sobre Meio 
Ambiente  –  Apresentação  dos Temas pelo  Secretário  Adjunto  de Meio  Ambiente  – 
Mauro  Haddad;  3  -  Comunicados  da  Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não 
compareceram  à  reunião  os  seguintes  representantes:  SEDUC,  SEMES,  SAÚDE, 
SESERP, SECULT, SECID, UNIMES, SIND. ENGENHEIROS. Justificaram a ausência: 
SEPORT,  UNISANTA,  MAF.  O  Presidente  João  Guedes  cumprimentou  a  todos, 
agradecendo a  presença.  Iniciou  como item 1  e  a  leitura  da ata  foi  dispensada A 
secretária avisou que apenas mudou o nome do Sr. Jamir, antes, Jamil, lembrado pela  
Sra.  Cláudia/SEDES,  e ela  foi  aprovada por  unanimidade.  Apresentou o  Sr.  Mauro 
Haddad que deu início  à  palestra.  Advogado,  com mestrado em Direito  Ambiental,  
coordenou pelo Governo do Estado de São Paulo, com o Secretário Bruno Covas, o 
programa de gestão compartilhada do Município Verde Azul. E, devido à Conferência 
Nacional do Meio Ambiente ter em sua estrutura etapas estaduais e municipais, nesta 
reunião do COMDEMA realiza-se a 1ª Pré-Conferência Municipal. O tema principal são 
os “Resíduos Sólidos” e os subtemas:  Produção e Consumo Sustentáveis;  Redução 
dos Impactos Ambientais;  Geração de Emprego e Renda;  Educação Ambiental,  que 
serão realizadas dentro dos parâmetros da Nacional. Comentou que uma das metas é 
eliminar os lixões, o que já foi sanado neste município. Constam também a inserção de 
cooperativas e a oportunidade para as comunidades; Educação Ambiental,  vista em 
seu âmbito formal e informal, atingindo toda a população. Apresentou duas propostas 
de formato para as reuniões: dois dias, em reuniões extraordinárias, discutiriam dois 
temas em cada  e  retirariam os delegados,  ou  na próxima reunião do COMDEMA, 
mostrando  preferência  pela  1ª.  O  presidente  solicitou  que  se  manifestassem.  Sr. 
Jaime/SOS  Praias  lembrou  a  importância  da  divulgação  e  da  mídia  na  educação 
ambiental.  Sr.  Ibrahim/ Fórum da Cidadania ressaltou que o prazo seria de 30 dias 
antes da estadual e Sr. Mauro explicou que já entrou em contato, mas ainda não há 
data  marcada  para  aquela.  Sr.  Ibrahim  lembrou  que  há  a  possibilidade  das 
Conferências Virtuais e Livres. Sra. Luciana/OAB disse que a recomendação é que as 
municipais  aconteçam  até  o  final  de  junho  e  as  estaduais  até  final  de  agosto  e  
perguntou quem participaria. Sr. Mauro explicou que todos podem participar e serão 
organizados pelos mesmos segmentos do COMDEMA: Poder Público, Universidades, 
Instituições  Empresariais  e  Organizações  da  Sociedade  Civil.  Sr.  Dalve/COMEB 
perguntou se só há abril  e maio para realizar as reuniões e como serão feitas. Sr.  
Mauro explicou que esta reunião também pretende resolver qual será a metodologia, 
se  por  segmentos  ou  temas.  Sr.  Uriel/Fórum  da  Cidadania  perguntou  sobre  a 
divulgação com intuito  de  motivar  a  participação cidadã.  Sr.  Mauro  explicou que a 
Prefeitura têm seus instrumentos, como Diário Oficial, mailings e podem ser formadas 
comissões  do  COMDEMA  para  visitar  e  convidar  os  segmentos.  Ressaltou  a 
importância do Conselho como parceiro do governo, ele é o fórum de discussão da 
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cidade, aberto à sociedade. Sr. Paulo Marco/SEMAM lembrou que será realizado o IV 
Encontro Regional de Educação Ambiental que acontecerá ainda este mês, inscrições 
através  do  site  http://reabs-coletivo.ning.com/page/inscri-es.  Entre  os  assuntos,  as 
Políticas  Municipais  de  Educação  Ambiental.  Haverá  também a  mesa  com o tema 
Resíduos Sólidos, abrangendo Ecomercado e associação de catadores. Considerou 
interessante  criar  uma  agenda  para  colheita  de  ideias  das  Conferências  Livres  e 
subsídios dos encontros, já que não elegem delegados. E estimular a participação nas 
escolas,  de  jovens,  da  população  e  realizar  a  Conferência  na  Semana  do  Meio 
Ambiente. Sr. Marco Aurélio disse que, antes de tudo, é preciso fazer um cronograma,  
com base nas datas já definidas da Conferência Nacional. O Presidente explicou que 
foi solicitado que as Pré-Conferências fossem realizadas nas reuniões do COMDEMA e 
este funciona como facilitador.  Esta é a 1ª, para explanar sobre os temas e resolver os  
detalhes, se será por segmentos ou por temas. Sra. Regina/COHAB explicou como 
acontece nas Conferências da Habitação. Foram sugeridas outras propostas, como do 
Sr.  Paulo  Marco/SEMAM,  utilizar  metodologias  participativas  e  não  em  modelo  de 
plenário; Sr. Ibrahim - conferências livres na escolas, com a SEDUC; Sra. Luciana/OAB 
dispôs espaços e eventos desta instituição para inserir as Pré-conferências; Sr. Mauro 
Haddad propôs que a Conferência seja na Semana do Meio Ambiente, no dia 08 de 
junho,  sábado,  e  que  escolham  representantes  para  formar  uma  Comissão 
Organizadora,  com  base  nas  diretrizes  da  Nacional,  entre  os  presentes.  Foram 
escolhidos::  Poder Público: Mauro Haddad/SEMAM (coordenador);  Regina Antonieta 
Lopes  Del  Cista  /COHAB;  Greicilene  Regina  Pedro  (SEDURB);  Sociedade  Civil: 
Jussara Maria Mendes/ Instituto NEIAS; Cíntia Miyaji/UNIMONTE; Luciana Schlindwein 
Gonzalez/OAB. Sra. Marise Céspedes participará como colaboradora. Foi aberto um 
parênteses  para  a  apresentação  do  Sr.  Secretário  de  Meio  Ambiente,  Luciano 
Cascione. Cumprimentou a todos e se colocou à disposição para ouvir e decidir sobre 
propostas  apresentadas  por  este  Conselho,  certo  de  que  a  Secretaria  está  bem 
representada pelos Conselheiros da SEMAM. Pediu licença e se retirou por conta de 
compromisso  com  o  Secretário  Estadual  de  Meio  Ambiente,  Bruno  Covas.  Sra.  
Luciana/OAB  comunicou  o  evento  na  OAB  no  dia  seguinte  sobre  mobilidade. 
Perguntou se  o  município  está  inscrito  no  ICLEI,  órgão internacional  que apoia  os 
municípios. Sr. Haddad respondeu que Santos já participou, mas no momento não. O 
Presidente agradeceu e passou aos Comunicados da Secretaria. A secretária avisou 
sobre a Feira Orgânica, domingo, no Jardim Botânico e sobre o Encontro de Educação 
Ambiental, que será enviado por e-mail, e sobre ofícios de vereadores para ciência do  
COMDEMA, à disposição. O Presidente solicitou que um conselheiro o representasse 
no encontro da OAB, pois estará lecionando no mesmo horário e Sr. Cláudio/OAB o 
substituirá. Entre os Assuntos Gerais, Sr. Paulo Marco explicou que a feira orgânica 
será realizada no 1º domingo de cada mês, ação que protege a biodiversidade e a  
saúde  humana,  pois  são  alimentos  que  não  contêm  agrotóxicos.   Sugeriu  que 
participem como colaboradores na organização, divulgadores e deixou seu e-mail  à 
disposição,  paulomarco1@gmail.com.  Sr.  Cláudio/OAB  comentou  que  a  OAB  não 
participa mais das Câmaras Técnicas, devido à nova votação após a entrada de novos 
conselheiros  e  sua  ausência  neste  dia.  O  Presidente  disse  que  nada  impede  sua 
participação e a Sra. Ana Paula/COHAB cedeu seu lugar para o Sr. Cláudio na Câmara 
de Políticas e Desenvolvimento Sustentado. O Presidente também conversará com os 
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membros  da  Câmara  de  Legislação  para  solicitar  uma  substituição.   Sr.  Cláudio 
questionou a participação da SEMAM nesta câmara e Sr.  Marco Aurélio explicou a 
importância  da  SEMAM,  pois  gerencia  os  documentos  e  o  Conselho.  Sra. 
Greici/SEDURB concordou e disse que talvez não se resolva nesta reunião, mas outras 
secretarias devem ser contatadas. O Presidente comentou que poderia aumentar para 
6 pessoas por câmara, e disse estar satisfeito pela demonstração de interesse do Sr. 
Cláudio em participar,  mas deu o exemplo  do ano anterior,  quando elas pouco se 
reuniram. A secretária divulgará as reuniões de todas as Câmaras para quem quiser 
participar. Sr. Ibrahim levantou a questão da poda de árvores, que considera agressiva 
e  perguntou  se  os  técnicos  recebem  capacitação.  Também  questionou  o  uso  de 
agrotóxico. Sr.  Marco Aurélio  explicou que a poda é terceirizada e desde agosto o 
contrato findou-se, o novo foi assinado na semana corrente, iniciando dia 8. Faz parte 
do contrato, seguir o plano de arborização da cidade, já encaminhado ao Prefeito e 
compreende poda de copa e raiz, plantio, remoção. Cerca de 80% das 36 mil árvores 
não são adequadas ao ambiente urbano. E em função disso, dos riscos que surgem e 
da quantidade, não há como podar na época adequada. O contrato da poda de raiz não 
inclui  mais o  conserto  do passeio.  A não ser  que as  calçadas sigam o padrão da 
prefeitura, e houver danificação do passeio por raízes, a prefeitura se responsabiliza 
pelo  conserto.  Quanto  ao  corte  de  grama,  explicou  que  o  glifosato  ainda  não  foi 
liberado para a área urbana. Sr. Ibrahim disse que não existe herbicida inócuo e que as 
calçadas reformadas pela prefeitura não estão seguindo o padrão. Sr. Marco explicou 
que a SIEDI e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano estão revisando a Lei. Quanto 
à lei da calçada ecológica, esta não determina quem fará a manutenção do espaço 
verde, pelo qual o munícipe deveria se responsabilizar. Na verdade, as pessoas evitam 
o  plantio,  sendo  que  a  prefeitura  analisa  e  planta  a  muda  adequada.  Um  dos 
parâmetros do Município Verde Azul é a introdução de piloto de floresta urbana, mas 
dificilmente o morador aceita. Também está sendo acordada com a CPFL a introdução 
da rede elétrica subterrânea ou compacta. A poda em Santos acontece mais em função 
do risco de queda pela proximidade ao lençol freático e da quebra devido aos cupins. 
O Presidente lembrou que a próxima reunião será dia 08 de maio, devido ao feriado de  
1º de maio. Sra. Greicilene, em nome da Câmara de Gerenciamento Costeiro, informou 
que o Decreto nº 58996 foi assinado pelo governador, com a normatização da ZEE da 
Baixada Santista – Zoneamento Ecológico Econômico, e agora se têm normas claras 
para nossa região.  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,  Sandra 
Cunha dos Santos e pelo presidente João Guedes Neto.

    JOÃO GUEDES NETO                         SANDRA CUNHA DOS SANTOS
Presidente        Secretária


