
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 03/09/2012
Pauta:

     1 - Leitura e aprovação do pró-memória da reunião anterior 
2 - Apresentação pelos representantes da SEMAM Srs. Marco Aurélio Neves da 
Silva e João Luiz Cirilo F. Wendler – Tema: Programas Ambientais  
3 - Assuntos Gerais  

Presentes: Helenice Fontes Alves – COARTI/GPM; Ernesto Bechelli – COHAB/BS;  
Rosana Lara Santos Silva – SECID; Maria da Graça G. Aulicino – SEDUC; Sandra Cunha
– SEMAM; Marco Antonio Francisco -  SETUR ; Sandra Furquim – DRS-IV/Saúde;  
Celina Maria Marcondes Pimentel – INSTITUTO DE PESCA;   Rosangela de A Ramos – 
SABESP ; Cristina Helena Ribeiro – SESEG; Maria Aparecida S Veiga - CMDCA; Jaime 
Esteves da Conceição – COMDEMA;  Olga Gonzalez T. Taboada – SMS; Rita Rodrigues 
Roriz – CONCULT; Maria Aparecida Souza Costa – CMI; Edméia Tronati – CONDEFI; 
Dalve Manoel Negrão dos Santos – COMEB;  Adelaide Ferreira – COARTI/GPM; Rosana
Pajares – COARTI/GPM.

Convidados:  Luci Freitas , Marco Aurélio Neves da Silva e João Luiz Cirilo F. Wendler 

- Helenice fez apresentação de Rosana Pajares, nova chefe da Seção de Apoio à Rede 
de Colaboração.
- Foi abordada a importância de Rosana Salvador no Comitê ODM e a proposta de envio 
de carta de agradecimento.
- Luci diz que a representação dos Conselhos de Direitos está fraca. Helenice lembra que 
com a saída da Rosana deixou-se de fazer essa relação mais próxima com os Conselhos,
mas que os representantes ODM devem repassar para seus conselhos respectivos, cada 
um deve ser interlocutor, pois as ações dependem das pessoas, das empresas, dos 
hospitais e os conselhos devem disseminar isso.
- Helenice lembra também que os ícones (ODM) devem aparecer nos formulários usados 
pelas Secretarias, como algumas já vem fazendo. Todas as Secretarias tem assento no 
Comitê.
- Após leitura a Pró-Memória da reunião anterior foi aprovada, com as seguintes 
ressalvas: a reformatação da lei do Bolsa Santos prevê a inclusão de outras idades e o 
Paulo da SEMAM referido na última linha do registro se trata do Sr. Paulo Araújo.



Apresentação SEMAM

Marco Aurélio SEMAM – Chefe do Depto. de Políticas de Controle Ambiental:

 Em relação as metas do ODM quanto ao acesso à agua potável e esgotamento 
sanitário Santos está com ótimos indicadores. A exceção se dá nas áreas de 
habitações subnormais.

 Existem dois pontos cruciais que a Secretaria vem trabalhando:
1. gerenciamento de resíduos sólidos;
2. ambiente urbano - arborização x mobilidade.

Ações Ambientais: 

 Coleta Seletiva – em parceria com a SESERP (Saúde);
 Cata Treco (sofás, mesas, etc);
 Onda Limpa – parceria com a Sabesp;
 Catamarã – coleta de resíduos flutuantes.

Coleta seletiva - está em estudo o aumento de coletas. O recurso da venda do 
material reciclado volta como receita aos cofres públicos. A Prodesan tem unidade de 
triagem e separação. Uma idéia é trabalhar com a cooperativa de catadores.

Os dados apontam que em 2011 eram recolhidos em média 360 t/mês e este ano 
(2012) está com 470 t/mês.

O Catamarã recolhe 6t/mês de resíduos flutuantes e percorre as praias e 
porto/estuário.

Programas Ambientais:

 Santos, Nossa Casa – com LIBRA  Terminais;
 Educando por Natureza; 
 Santos Nossa Praia;  
 Santos, Nosso Bairro; 
 De Olho no Óleo - A Sabesp informa que vai intensificar a arrecadação do óleo de 

cozinha em parceria com a SEMAM;
 Cate a Caca de seu Totó – sendo reformulado – importante sensibilizar quanto a 

coleta e descarte na rede de esgoto, ao invés de ficar nas ruas em saquinhos. 
Orientar que a lavagem de quintais em que os proprietários lançam os dejetos de 
animais na rede pluvial contamina as praias do mesmo jeito;

 Ecopontos.

Sr. Dalve (presidente da Sociedade de Melhoramentos do Marapé) diz que 
desconhece as datas em que o “Santos Nossa Casa” passa em sua região e solicita 
maior atenção para aquele bairro. 

Marco informa que o programa é feito mediante demanda ou pedido das 
sociedades de bairros. Sr. Dalve entrará em contato com o Depto. para fazer ação 
conjunta.

Marco Aurélio explica ainda que o serviço está sendo ampliado aos poucos e que 
todas as escolas são atendidas pela coleta seletiva, tendo a participação de alunos e 
pais/familiares. Em algumas escolas está sendo desenvolvido projeto piloto de educação 
ambiental.



Sr. Jaime fala sobre conscientização – que o maior predador é o porto e que a 
questão deve ser tratada de forma metropolitana, pois Santos recebe lixo de outros 
municípios.

Marco informa que a AGEM vem desenvolvendo um plano metropolitano. Santos 
fica como ponto central na região – tem mais responsabilidade, mas, por outro lado, 
também é um pólo econômico.

O aterro sanitário em Santos está oficializado.
Luci fala que deveria haver mais participação da população nessas definições e 

que é importante fazer um trabalho com os supermercados, lembra que já houve contato 
com Associação Paulista/Santista de Supermercados. Fala também que a coleta seletiva 
deve ser publicada e que existem órgãos da administração que ainda não separam o lixo.

Há que se pensar também na logística reversa pois quem comercializa deve 
também dar a destinação do item após o uso.

Marco (SETUR) fala que a sociedade levará 10 anos para se conscientizar sobre a 
utilização correta dos contentores.

Houve proposta de parceria com síndicos mas os mesmos não demonstraram 
interesse.

Adelaide informa que sabe de pessoas que tem resistência para adotar novas 
posturas. Então a informação é a melhor opção, seja no Diário Oficial ou na mídia, isto é 
fundamental. É importante divulgar no entorno das escolas que estão recebendo os 
contentores para que a população tome conhecimento.

 Lei lâmpada fluorescente – há diferenças nas publicações em relação a isso, a 
Procuradoria não autorizou uso de dinheiro para a coleta

Sustentabilidade:

 sustentabilidade e custo de produção;
 rastreabilidade;
 gestão sustentável;
 5R: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar.

Marco (SETUR) sugere que o termo sustentabilidade deveria ser trocado por 
'responsabilidade”

Marco informa que o trabalho na Câmara está iniciando agora e que aos poucos 
será uma prática. Ressalta que existe o Grupo Técnico do Consumo Sustentável que está
retomando as atividades, aguardando apenas a indicação do novo coordenador.

Quanto ao “Município Verde e Azul” (Programa do Governo Estadual) - Santos foi 
certificado desde o início do programa - um dos problemas do nosso município é a 
arborização. No dia 05/09 haverá apresentação do projeto ao COMDEMA.

Sandra Furquim pergunta se o plano de resíduos sólidos está aprovado. Marco 
informa que sim e que está no portal da prefeitura o plano de saneamento. O Plano de 
resíduos da construção civil está em tramitação da Câmara e em fase de aprovação.

Observações: 
- A apresentação da Secretaria do Meio Ambiente terá continuidade na próxima reunião;
- O material apresentado pela SEMAM nesta reunião pode ser disponibilizado para os 
interessados na próxima reunião do Comitê.



E-mail do Marco Aurélio (Chefe do Departamento de Políticas de Controle Ambiental - 
SEMAM): marcoaurelio@santos.sp.gov.br.

PRÓXIMA REUNIÃO : 01 DE OUTUBRO ÀS 14H30 
Na Rua XV de Novembro n° 195 - 3° andar - sala de reunião do DEARTI 

Ausências Justificadas :
1 - Jorge Telésforo – SEAS
2 – Luiz Otávio Galvão de Barros – SEPLAN
3 – Hedda Maria C. Pinto – SECULT 
4 – Agostinha A. F. de Sousa – SEDES
5 – Angelica Maria Pimentel de Carvalho – SEMES/CONESP
6 – Luciane Picotez da R. C. Ariza – SEGES
7 – Maria Claudia Faria – GRTE/SP
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