
ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  05 DE AGOSTO DE 2009.

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e nove, às nove horas, realizou-se a Sétima 
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  6ª.  Reunião 
Ordinária;  2  –  Apresentação  do  Plano  de  Ação  do  Projeto  “Município  Verde”  pelo 
Secretário Municipal de Meio Ambiente” - Flavio Rodrigues Corrêa; 3 – Comunicados da 
Secretaria;  4-  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes 
representantes:DEDEC, SEFIN, SGO, DEPARTAMENTO DE REVITALIZAÇÃO URBANA, 
UNIMES,  CIESP,  CREA,  ABES,  OAB,  SOS  ORQUIDÁRIO  ÍNTEGRO  E  DEFESA 
AMBIENTAL E  SOS PRAIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO.  Dando início  à 
reunião,  o  Presidente  leu  a convocação,  fez  um breve resumo da ata,  colocou-a em 
votação  e  foi  aprovada  pela  unanimidade  dos  conselheiros.  Em  seguida  convidou  o 
Secretário  Flavio  R.  Correa,  que  informou  sobre  a  necessidade  de  expor  o  projeto 
novamente  no  Comdema,  e  fez  um  breve  resumo  para  àqueles  que  não  tiveram  a 
oportunidade de assistir a primeira apresentação do mesmo. Falou da nova nomenclatura 
que o projeto recebeu “Município Verde Azul”, pela preocupação com a gestão das águas 
nas cidades. Explicou que são dez diretivas a serem cumpridas e informou que em 2009 
quase cem por cento dos municípios do Estado, aderiram ao protocolo. Falou ainda sobre 
a  pontuação de 2008  dos municípios  e  que alguns não  apresentaram seus projetos. 
Passou a expor cada uma das diretivas, e o que está sendo exigido para este ano. No 
primeiro ítem “Esgoto”, detalhou o Plano de Ação como por exemplo: o Plano de Obras 
previstas  de  2009 à  2014,  pela  Sabesp,   o  Programa Canal  Limpo,  Programa Onda 
Limpa,  parcerias  entre  Prefeitura  e  Sabesp,  entre  outros.  Comentou  que  Santos 
desenvolve  várias  ações  mas  que  infelizmente  algumas  não  recebem  pontuação. 
Ressaltou que os três itens com maior peso de pontuação são: Esgoto, Lixo e Educação 
Ambiental. Informou que algumas diretivas exigem que sejam criadas Leis específicas, 
alterar  outras,  para  atender  às  exigências  da  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente. 
Alguns Projetos de Leis já estão sendo encaminhados à Câmara Municipal, no intuito de 
cumprir  o  que estabelece algumas diretivas,  como é o caso da Educação Ambiental, 
Habitação  Sustentável,  Poluição  do  Ar.  Outras  diretivas  já  foram  consideradas 
satisfatórias. Mostrou ainda, uma tabela com as pontuações para cada uma das diretivas. 
Finalizando  sua  apresentação  o  Secretário  Flavio  informou  que  para  maiores 
esclarecimentos,  os  conselheiros  poderão  acessar  o  site,  bem  como  se  desejarem 
apresentar sugestões poderão entrar em contato com a Arq. Marise, responsável pelo 
acompanhamento  do  referido  Projeto.  O  Presidente  abriu  para  perguntas  que  foram 
respondidas pelo Secretário. Ele enfatizou ainda que o mais importante é trabalhar pelo 
meio ambiente e estar participando, não importa a colocação que o município vai ocupar 
no ranking e lembrou que Santos, infelizmente, foi prejudicado com pontos negativos em 
virtude dos passivos da Cetesb e Deprn. Agradeceu a todos pela participação. Logo após 
o  Presidente  pediu  ao  Secretário  que  retorne  no  final  deste  ano,  para  atualizar  os 
conselheiros  sobre  o  Projeto.  Não havendo comunicados da Secretaria,  o  Presidente 
passou ao último ítem da pauta, pois a Secretaria de Planejamento pediu para apresentar 
as atualizações feitas na Carta Ambiental de Caruara, face às alterações ocorridas na 
Legislação Ambiental vigente. O Biólogo Alexandre Rezende, da Semam, demonstrou em 
planta  as  alterações  realizadas  na  carta  ambiental,  que  ficará  disponibilizada  para 
consulta  no  site  do  Portal  dos  Conselhos.  Após  a  exposição,  o  Presidente  frisou  a 
importância da participação deste conselho na análise das alterações apresentadas e 
destacou que apesar de ser um material técnico, a Prefeitura por meio da Secretaria do 
Meio  Ambiente  e  da  Secretaria  de  Planejamento,  necessita  da  deliberação  deste. 



Lembrou também que Caruara, terá futuramente uma Estação de Tratamento de Esgotos, 
e que tais melhorias proporcionarão uma melhor qualidade de vida àquela comunidade. 
Agradeceu a colaboração do Biólogo Alexandre. Em seguida informou que a Engª. Ligia, 
da Semam, gostaria de informar os conselheiros sobre uma contribuição apresentada na 
reunião do CMDU pelo conselheiro Luis Carlos, da Prodesan, que considerou pertinente. 
Mostrou as pequenas alterações feitas na Minuta do Código de Meio Ambiente,  mais 
precisamente  nos  artigos  78  e  106.  Foi  submetida  à  aprovação  do  plenário  que  por 
unanimidade  acatou  as  alterações.  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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