
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ ODM SANTOS

Reunião realizada em: 10/03/2014
Pauta:

            1 – Leitura e aprovação da memória do mês anterior (fevereiro de 2014);
          2– Apresentação do tema: “Segurança e Soberania Alimentar” pelo Sr. Paulo Marco
de Campos Gonçalves/Engenheiro Agrônomo – Jardim Botânico;
      3 – Apresentação da Sra. Selma Reis Lapa/Cruz Vermelha de Santos e do Sr.
Frederico  Daguer  Abdalla/Secretério  Adjunto  da  SEPORT,  do  pedido  de  apoio  dos
CONSEGs e SEPORT,  à “Petição Pública” ref.  GRÃOS no corredor de exportação da
PontadaPraia;
          4 – Assuntos gerais.

    

Presentes: Helenice Fontes Alves – DEARTI/GPM; Maria Helena Almeida Santos Paiva –
SEDUC;  Sandra Cunha dos Santos – SEMAM; Ana Lúcia Santos – SIEDI; Elisabete
Ferreira Soares –  SEGES; Dorlan Jorge dos Santos – SEPORT;  Débora dos Santos
Mandaji  – SESERP; Paulo José Oliveira  – CMPDCN; Jaime Esteves da Conceição –
COMDEMA; Sonia Santana – SERCOL/GPM.

Convidados:  Frederico Daguer Abdalla/SEPORT; Paulo Marco de Campos 
Gonçalves/Jardim Botânico; Fabiana Oliveira/REABS; Selma Reis Lapa /Cruz Vermelha 
de Santos; Edson Santana do Carmo/Cruz Vermelha de Santos 
 

Iniciamos a reunião com a Sra. Helenice/DEARTI agradecendo a presença de 
todos e fazendo a leitura do Pró-Memória da reunião anterior a qual foi aprovada. 

Passou-se a apresentação do Sr. Paulo Marco/Jardim Botânico sobre Educação 
Ambiental que é uma mudança de postura. Fala sobre a Permacultura – cultura 
permanente que é aproveitar respeitando os ciclos da natureza. 

Cita Isabel Carvalho que fala que “nossas lentes refletem nossa visão da 
realidade”. É desnaturalizar o que é visto como óbvio. 

Abordou sobre o surgimento e a evolução da Ecologia. 
Falando sobre Educação Ambiental disse que o excesso de uns é a excasses de 

outros.
Falou sobre a Feira de Orgânicos no Jardim Botânico de Santos e na UME Leonor 

Mendes de Barros. 
Expõe que cada brasileiro consome 4kg de agrotóxicos por ano. 
Foi proposto que se oficie às secretarias de Assistência Social e de Saúde  

para aquisição de produtos para consumo nas unidades (abrigos e hospitais) 



provenientes da agricultura familiar e que essa questão seja tratada como uma 
Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Sra.Selma Reis Lapa/Cruz Vermelha de Santos, ressalta que a crise na saúde 
passa pela alimentação composta por agrotóxicos e que as doenças crônicas podem ser 
desenvolvidas desde a infância. A sustentabilidade envolve processos de aprendizagem e
diálogo. 

Após, se passou a palavra ao Sr. Frederico, secretário Adjunto de Assuntos 
Portuários e Marítimos que esclareceu aos presentes quanto a petição acerca do corredor
de exportação da Ponta da Praia.  

Explica que o Prefeito pediu atenção à operação de grãos pela questão ambiental 
quanto a melhor forma de produzir, armazenar e exportar. A área do porto é de segurança 
nacional e respaldado pelo Governo Federal, e Santos fica com o ônus e o Governo 
Federal com o Bônus da balança comercial.

O corredor de exportação foi criado pelo presidente Médici em 1973 e continua do 
mesmo jeito até hoje. Não há tecnologia suficiente. Em 1973 determinou ao estaleiro 
Skavagima a contrução de equipamentos no corredor de Paranaguá e Santos (esteira que
não é encapsulada e agride ao meio ambiente) e cuja infestação de ratos nas esteiras e 
silos é enorme. 

Falou que a proposta é o corredor na área continental.
Os agendamentos não estão funcionando e chegam a Santos 7000 caminhões 

diariamente. As notificações às empresas/terminais vão para análise de uma junta em 
Brasília ou seja, multa não é o termo correto mas as pessoas pensam que os terminais 
estão sendo multados. 

Com a transferência para a área continental o cenário é perfeito para duplicar e 
triplicar as exportações para 2016.  

Após todas estas informações, Sra. Selma expõe que a proposta está dentro do 
nosso logo “Nós Podemos”. 

Diante do estudo apresentado pela SEPORT, na pessoa do Sr. Frederico, o Comitê
deliberou pela assinatura da petição. 

Encerramos.

  
PRÓXIMA REUNIÃO : 07 DE ABRIL DAS 9H ÀS 11H30
NA ESTAÇÃO DA CIDADANIA DE SANTOS – Av. Ana Costa, nº 340

Ausências Justificadas :
1 –  Ernesto Bechelli – COHAB-Santos
2 –  Luana Li Yi Ng – SESEG 
3 –  Fernando Wagner Fernandes Chagas – SEFIN
4 – Hedda Maria Grati Pinto – SECULT
5 –  Celina Maria Marcondes Pimentel –  Secret. Est. Agricultura e Abastecimento


