
PRÓ MEMÓRIA
COMITÊ PRÓ-ODM SANTOS

Reunião realizada em: 05/01/2015

Pauta:
 1- Apresentação quanto a resíduos, a correta destinação dos resíduos, uso de 
contentores e o Projeto Cidade Limpa (Débora dos Santos Mandaji – SESERP); 
 2- Assuntos Gerais.

Presentes: Angelo Peres – SECID; Guilherme Manzano – SEMES; Romilda Lorenzo 
Gomes Timan – SETUR; Débora dos Santos Mandaji – SESERP; Luana Li Yi Ng – 
SESEG;  Mariana Munayer – COMAD; Dalve Manoel Negrão dos Santos – COMEB; 
Eugenia Salgado Granja - SEDES; 

Convidados: Edson Santana do Carmo / Cruz Vermelha; Victor Azenha 
Ferreira/DEARTI-GPM; Patrícia Gonçalves / DEARTI-GPM; Sonia Santana /DEARTI-
GPM.

Ausências Justificadas: Fernando Souza de Almeida – SEDES; Hedda Maria Grati 
Pinto – SECULT; Sandra Cunha dos Santos – SEMAM; Ernesto Bechelli – COHAB;  
Maria Cláudia Ribeiro Faria – GRTE/SP; Rosangela de Assumpção Ramos  – SABESP.

Iniciou-se a apresentação do ODM nº 7 (apresentação anexa) pela Sra. Débora/SESERP, 
falando sobre as atribuições do Grupo de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana. 
Falou sobre a “Lei Complementar nº 831 de 10/04/2014” que visa coibir o despejo de 
resíduos e fixando multas de acordo com a quantidade de resíduos descartados. Falou 
sobre a correta destinação dos resíduos orgânicos  gerados nas residências, assim como 
da área da saúde e que são encaminhados para o Sítio das Neves. Falou sobre os 
Canais de Santos e a drenagem no município; sobre o uso de contentores  – que trouxe 
para a população o benefício do lixo ficar menos tempo exposto, evitando que pessoas e 
animais espalhem os resíduos e disse que houve redução de 70% nos acidentes de 
trabalho. Explicou a proposta de implantação de contentores enterrados. Falou sobre os 
Projetos “Cidade Sem Lixo” e “Cidade Limpa” - campanhas de conscientização/educação 
ambiental.

Os representantes do Comitê ODM presentes na reunião comentaram sobre a educação 
ambiental que deveria começar nas escolas, sobre a falta de respeito e abuso de 
munícipes e turistas e sobre o “Programa Guardião Cidadão” onde comentou-se sobre 
suas atribuições - que poderiam orientatar os frequentadores das praias nos cuidados 
com a preservação dos jardins da Orla.      

Demos por encerrada a reunião.
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