
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 01/10/2012
Pauta:

     1 - Leitura, correção e aprovação do pró memória da reunião anterior; 
2 - Apresentação pelo representante da  SEMAM , Sr. João Luiz  Cirilo F. Wendler , 
continuação do tema: Programas Ambientais.  

Presentes: Adelaide Ferreira  –   COARTI/GPM;  Ernesto Bechelli – COHAB/BS;  Jorge
Telésforo – SEAS/PMS;  Olga Gonzalez T. Taboada – SMS;  Celina Maria Marcondes
Pimentel  –  INSTITUTO DE PESCA;  Camilla F. Costa  – SECOM; Agostinha A. F. de
Sousa –  SEDES;  Sandra Furquim –  DRS-IV/Saúde;  Dorlan J.  Santos – SEPORT;
Marco Antonio Francisco  – SETUR;  Cristina H.  Ribeiro  – SESEG;   Rosangela de A
Ramos – SABESP;  Roberto de Moura – CMS; Carlos André Conceição Alves – CMJ ;
Rita Rodrigues Roriz –  CONCULT; Elza Pereira dos Santos – COMMULHER;  Ediméia
A. M. Trovati – CONDEFI; Jaime Esteves da Conceição – COMDEMA; Maurício Valente
Castro – CMDU; Fabrício Z. Troncoso – CMACS-FUNDEB; Francisco – COMAD; Alfredo
– CETESB; Luiz Carlos - CDHU. 

Convidados: João Luiz Cirilo F. Wendler – DEPAV/SEMAM, Daires Sales 

Iniciamos a reunião com a apresentação do Sr. João Cirilo, Chefe de Depto de Parques e
Áreas Verdes da Semam. Fez várias explanações:

 Falou-nos que no  Departamento há o Programa ADOTE UMA PRAÇA. Hoje, no
município, temos 52 praças adotadas. O Programa tem parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde.

 Temos um inventário da arborização, com 35000  árvores, apenas na ilha. A lei de
arborização, data de 1968. Cada árvore que se tira, é obrigatório plantar outras 5.
Chama-se ATO COMPENSATÓRIO.

 Sobre a questão dos imóveis particulares, a legislação impede que a PMS atue
dentro dos mesmos. O trabalho que se realiza é de sensibilização, com os novos
proprietários, a fim de fazerem algum ATO COMPENSATÓRIO.

 A  maioria do número de árvores que temos na cidade são de ingás. Desde 2003,
temos  todas  as  árvores  fotografadas.  O  Jardim  Botânico  Chico  Mendes,  é  a
segunda  maior  área  verde  da  cidade.  O  equipamento  está  sendo  revitalizado.
Haverá um observatório com uma torre de 20 metros com elevador. Poderemos
observar a fauna e a flora do Jardim Botânico. Haverá também um lugar reservado
com metragem de 10x 10 , para a realização de tai chi chuan. 

 Sr. João Cirilo comunica que há uma feira de alimentos orgânicos, que é realizada



esporadicamente  no  Chico  Mendes,  mas  há  possibilidade  da  mesma  se  tonar
mensal.

 No município de Santos, 100% da poda de árvores é triturado e transformado em
compostagem.

 Há  proposta  de  se  fazer  um  jardim  sensorial  para  cadeirantes  cegos,  com
instrução em braille.

 Sr. Roberto Moura, representante do Conselho de Saúde, colocou que o trabalho
com os pacientes da saúde é bastante antigo e solicita que na reforma do Jardim
Botânico se faça o máximo esforço de prover acessibilidade, de acordo com a Lei
2596.

 A Sra. Rita Roriz solicita que haja mais divulgação sobre a questão de podas de
árvores.

 Há um projeto paisagístico de ampliarmos “Corredores Verdes”, que são áreas de
canteiros centrais.

 Nossa cidade conta com um número grande de carros, temos um  para cada dois
habitantes, o que acarreta muito congestionamento.

 Se implantarmos o VLT , algumas árvores serão retiradas do percurso, mas outras
5000 serão plantadas.

 Sr. Cirilo propôs que no Canal 7 sejam feitas baías e serão plantados Ypês.
 Há proposta de 2018 termos 30.000 novas árvores.

Encerramos a apresentação.

Prezado (o) colega, estas são anotações da reunião. Se você discordar de algo,
por favor , modifique. Adelaide

 


