
                                                                              

                                                                             
 

PRÓ MEMÓRIA

COMITÊ ODM

Reunião realizada em: 04 de abril de 2011
Pauta:
 Leitura do pró memória da reunião de março de 2011;
 Apresentação de Helenice sobre a importância do tema;
 Apresentação do Secretário de Meio Ambiente Fábio;
 

Iniciamos a reunião com todos se apresentando.  Continuamos com a leitura  do pró
memória anterior. Fizemos as devidas alterações.

Prosseguimos com a fala da Helenice, ressaltando que já tivemos,  neste Comitê,   a
apresentação da Defesa Civil , que abordou sobre as ações do município de prevenção em
relação  as  prreocupações  com  as  mudanças  climáticas.   Helenice  também  apresentou  o
relatório  “Perfil  do  Município  de  Santos”,  que  está   disponível  para  download  no  site  da
Prefeitura.
 

O Secretário Fabião falou sobre  os seguintes assuntos:

 O cadastro do descarte de materiais da construção civil;
 Propôs uma Carta Ambiental para a região dos Morros;
 Falou sobre o sistema troncal para as principais avenidas e ruas da cidade de Santos;
 A  importância  da  limpeza  na  faixa  da  areia  ser  feita  manualmente,  por  conta  da

diminuição dos microorganismos;
 Propôs que se faça em Santos, na área insular, uma floresta urbana;
 Apresentou a necessidade de verificarmos quem fez história na área ambiental, verificar

as tradições da sustentabilidade;
 No Emissário Submarino serão plantadas 200 árvores;
 Em novembro de 2010 foi instalado o Conselho de Mudanças Climáticas , o Prefeito é o

titular e o Secretário é o Suplente;
 Como o Comitê ODM de Santos poderá colaborar para propor formas de  regulamentar

os descartes ? É preciso termos ECOPONTOS na cidade de Santos;
 Precisamos de empresários que invistam na questão do lixo reciclável na cidade;
 Estamos habilitados no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para obtermos

uma nova esteira  para o lixo reciclado;
 Para o Secretário, o grande desafio da cidade de Santos está na produção de resíduos;

Prosseguimos com as questões que os presentes abordaram: 
A Sra Sandra questionou  se há algum projeto para os conjuntos habitacionais, na questão

do descarte dos resíduos.
O Secretário argumenta que é necessário uma política postural.
Galvão falou que uma legislação talvez seja antipática, mas funciona. 
Sandra defende que nos prédios novos ,  já  se faça as adaptações necessárias para o

descarte de resíduos.
Graça lembrou que a Seduc  trabalha a questão ambiental de forma interdisciplinar.
O Secretário prosseguiu  lembrando que vivemos um stress ambiental . Há refugiados do

clima, de  Ilhas do Pacífico que desapareceram.
Luci falou ao grupo da Lei 10.650 de abril de 2003.



Maurício  defendeu  a  qualificação  social  para  garantir  um  processo  democrático  nas
definições das leis.

Fabião defende que só apoiará a utilização de incinerador em Santos, quando houver uma
política clara de coleta seletiva;

O Secretário propôs uma viagem de bicicleta à cidade do Rio de Janeiro.
Paulo propôs que no Comitê façamos :  busca, reflexão e divulgação das “boas práticas”,

que se estimule as feiras de produtos orgânicos, que se observe e  divulgue também o
“indicador de felicidade interna bruta”. Um exemplo de indicador é : o uso que a pessoa
faz de seu tempo.

Finalizando, o Secretário defendeu  que prossigamos  o debate falando um pouco mais
sobre:” movimento da economia verde e empregos verdes”.

Informes:
 Sr. Jason falou ao grupo que os vereadores estão discutindo a questão das audiências

públicas sobre o Plano Diretor. Defendeu que a sociedade civil compareça as mesmas;
 Helenice lembrou  que a próxima reunião será com o Secretário Márcio Lara, sobre o

“Santos Novos Tempos” e  ocorrerá em 02 de maio de 2011.

Finalizamos a reunião.

Prezado colega, estas são apenas anotações da nossa reunião com o Secretário Fabião.
Se você discordar de algo, alteraremos no próximo encontro. Até lá.

Adelaide

 


