ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – BIÊNIO 2021/2022 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2021.
1

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta minutos, em

2

segunda chamada, realizou-se a sexta Assembleia Geral Ordinária – biênio 2021/2022 do

3

Conselho Municipal De Defesa Do Meio Ambiente – COMDEMA, realizada em ambiente virtual,

4

com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 05ª Assembleia

5

Geral Ordinária do biênio 2021/2022. 2 – Apresentação: minuta do Plano Municipal de

6

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) – Sra. Greicilene Pedro. 3 - Fundo

7

Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente (FMPRMA) – Contas relativas a

8

2019 e 2020 - Apresentação: Sr. Lupércio Teixeira e Sr. Fernando Azevedo. 4 – Informes sobre

9

Plano de Saneamento de Resíduos – SEMAM. 5 – Assuntos Gerais. Errata: publicada dia

10

31/05/2021 no Diário Oficial de Santos; Onde Le-sê 4 – Informes sobre Plano de Saneamento de

11

Resíduos - SEMAM, Leia-se: Informes sobre o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico

12

– SEMAM. Conselheiros presentes: Srs. (as). Ronaldo Vizine Santiago e Marcus Neves

13

(SEMAM I), Sergio Luiz Schlicht e João Cirilo Wendel (SEMAM II), Marcos Pellegrini Bandini e

14

Pacita Lopes (SESEG), Alexsander José Guedes (SEMES), Valeria César da Costa (SECTUR),

15

Paulo Antônio Fritelli (SIEDI), Carlos Tadeu Eizo (SESERP), Rodrigo G. Mehringer de Azevedo

16

(SEDS), Carla Pupin (SEDURB), Ana Paula C. Machado (COHAB), Marly Alvarez Cimino

17

(PRODESAN), Maria Palanch (UNIMONTE), Jhonnes Vaz (UNISANTOS), Matheus Ruiz

18

(UNISANTA), Yuri Tavares Rocha (EPUSP-USP), Cleide Barbieri de Souza (UNILUS), Alba

19

Kannebley (ACS), Ademar Salgosa Junior e Kátia Dolabella (AEAS), Andre Tomé Coelho

20

(SANTOS LIXO ZERO), Zenivaldo Ascenção dos Santos (ABES), Luciana Schilndwein Gonzalez

21

e Gilberto Passos (OAB), José Roberto Fernandes (ASSOC. SANTISTA DE LONGBORDER -

22

ASL), Ibraim Tauil (CONCIDADANIA), Jean Pierre M. Crete (SIND DOS ARQUITETOS), Rosa

23

Cristina F. Nascimento (SABESP) e 2º SGT. PM Ciro Carlos da Silva. Ausências justificadas:

24

Angélica Egler (SEDUC), Caetano Valentim (ASL) e ONG VIDAS RECICLADAS. Ausentes:

25

SEPLAN, SEFIN, SECULT, SMS, SEGOV, CET, CIESP, CREA, CENTRO ACADÊMICO

26

OCTAVIO BORBA, IMA e COMEB. Convidados: Srs (a). Eduardo Kimoto, Greicilene Pedro,

27

Annie Astalpho, Paulo Batista, Sandra Pivelli, Ana Beatriz, Caroline Fassina, Isabela Mourita,

28

Laura Pessoa, Fernando Azevedo e Thamyres Medina (SEMAM), Danielle Almeida, Ana Cristina

29

Velardi, Cristiano Moura, Ivan Maglio, Sandra Steinmetz e Armin Deitenbach (GIZ), Fabiana

30

Garcia (SESERP) e Rosana Maluz. O Presidente iniciou a Assembleia cumprimentando todos os

31

participantes. No item 1, ocorreu a dispensa da leitura da Ata e está foi aprovada. Na sequência

32

houve inversão de pauta e o Sr. Fernando Azevedo deu início ao Item 4, através de PowerPoint

33

apresentou detalhadamente as prestações de contas anuais do FMPRMA referentes a 2019 e

34

2020 para posterior aprovação do Conselho, demonstrando também a forma de acesso as Atas,

35

extratos, decretos e as demais informações do Fundo que constam no site da Prefeitura de

36

Santos. Findando a apresentação o Presidente agradeceu ao Sr. Fernando pela explanação e
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37

foram abertas as perguntas. Sr. José Roberto perguntou sobre os projetos que foram aprovados

38

no FMPRMA e se serão apresentados no COMDEMA. Sr. Fernando respondeu que devido a

39

Covid-19 alguns projetos foram cancelados (conforme consta na planilha da prestação de contas

40

apresentada) e quanto aos projetos aprovados e realizados participou que informará aos

41

membros do Fundo quanto à solicitação apontada pelo Sr. José Roberto. O presidente explanou

42

que as dúvidas sobre os projetos devem ser encaminhadas a secretaria do COMDEMA para

43

providenciar encaminhamento correto. Sr. Ibrahim solicitou evidencias projetos executados. Sr.

44

José Roberto informou que os projetos são de interesse público e que estes, tem constar no

45

Portal de Transparência da Prefeitura. Sugeriu a inclusão destes no Portal. Sra. Caroline

46

perguntou sobre as reuniões do FMPRMA e se são abertas ao público. Sr. Fernando informou

47

que as reuniões são mensais, atualmente ocorrem de forma virtual com participação de

48

conselheiros e convidados. Foi perguntado ao Sr. Fernando sobre verba carimbada enviada pelo

49

Ministério Público (MP) no valor de R$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais), pois

50

esta consta no detalhamento da prestação de contas. Sr. Marcus Neves pediu a palavra e

51

informou que este valor se refere à passivo de multa ambiental, participou que a SEMAM

52

apresentou projetos de Educação Ambiental ao MP nas reuniões realizadas com estes, e que

53

valor apontado foi investido em projetos de Educação Ambiental. Inteirou que estão aguardando

54

a aprovação do MP para iniciar o projeto que abrange: Vila dos Pescadores, Jardim São Manoel

55

e Dique da Vila Gilda. Sra. Caroline participou que não localizou na Ata do FMPRMA de 2020 as

56

informações sobre a verba carimbada destinada pelo MP direcionada a SEMAM. Sr. Marcus

57

Neves reiterou que aguarda a aprovação por parte do MP para dar melhor detalhamento e

58

colocação na Ata do FMPRMA. Sr. Ibrahim perguntou quem formatou o projeto aprovado pelo

59

MP. Sr. Marcus Neves ressaltou novamente que a formatação é da SEMAM e voltada para a

60

Educação Ambiental. Sr. Ibrahim perguntou se há envolvimento com a Secretaria de Educação

61

(SEDUC). Sr. Marcus Neves disse que não, apenas a SEMAM, no entanto nada impede o

62

envolvimento da SEDUC ou de outra Secretaria. Informou que após aprovação do MP o projeto

63

poderá ser disponibilizado para o COMDEMA e para a Sociedade Civil. Sr. Andre Tomé solicitou

64

registro em Ata quanto aos gastos com Geobags na Ponta da Praia, ressaltando que “ficou claro

65

que estes não teriam nenhum impacto contra as ressacas, sendo custoso e ineficiente, pois o

66

projeto pouco ajuda na reposição da areia”. Expôs também não entender o custo que a

67

Prefeitura gasta para dar destinação às lâmpadas, pois isso é obrigação das empresas que as

68

vendem.

69

instalado em 2018 sendo um projeto para mitigação e para ampliação da faixa de areia no canal

70

06 (Aquário), e que este foi realizado através de Acordo de Cooperação com a Unicamp.

71

Salientou que o valor informado na prestação de contas do FMPRMA foi para manutenção do

72

projeto piloto que veio através de verba carimbada encaminhada pelo MP. Ressaltou que o

73

monitoramento (através de relatórios) é efetuado pela UNICAMP. Informou que pelos relatórios

74

nota-se que vem acontecendo a ampliação da faixa de areia no canal 06 e sem o Geobags

75

estaria mais agravado. Informou que o projeto tem 02 anos e que devido à pandemia o

76

monitoramento ficou estagnado afetando seu andamento, não podendo propiciar qualquer

Sr. Eduardo pediu a palavra e esclareceu que o projeto piloto dos Geobags foi
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77

resultado. Enfatizou que os Geobags não têm a finalidade de conter as ressacas apenas de

78

amenizá-la e que este auxilia na contenção da erosão e também em manter a infraestrutura

79

urbana. Sr. Eduardo se colocou a disposição do conselho para qualquer esclarecimento. O

80

presidente solicitou ao Sr. Eduardo que encaminhe a secretaria do COMDEMA os relatórios

81

informados para encaminhamento aos conselheiros e sugeriu ao Sr. Eduardo efetuar

82

apresentação no COMDEMA sobre o cenário dos Geobags da Ponta da Praia. Na continuidade

83

o presidente colocou em deliberação a aprovação das contas de 2019 e 2020 do FMPRMA. Sr.

84

José Roberto manifestou que deve se conhecer cada projeto tecnicamente, fato este, abstém

85

seu voto. Sr. André Tomé também absteve seu voto. Sr. Ibrahim sugeriu adiar a votação. Sr.

86

Jean Pierre questionou os recursos destinados ao COVID-19 retirado da conta Fundo em 2020

87

conforme constam na prestação de contas/2020 apresentadas. O presidente informou que

88

entende o questionamento, porém não compete ao COMDEMA a gestão desse repasse. Sra.

89

Luciana informou que as prestações de contas de 2019 e 2020 já foram aprovadas sim, pelo

90

Conselho Gestor no mês de março de 2021 e que a Ata com a aprovação consta no site da

91

prefeitura no portal da transparência. Inteirou sobre a questão apontada pelo Sr. Jean Pierre,

92

pois este questionamento foi efetuado sim, e que o termo do repasse informava que o dinheiro

93

seria destinado a Prefeitura para combate ao COVID-19 e que não retornaria à conta do

94

FMPRMA, sendo usado ou não. Ressaltou que a aprovação foi feita em Ata na reunião do

95

Conselho Gestor de 02/07/2020 e que apesar de aprovar o repasse a OAB não aprovou a

96

questão do não retorno do recurso retirado da conta do FMPRMA para combate ao COVID-19.

97

Sra. Luciana reiterou novamente que o repasse não retornará ao FMPRMA, e que a pandemia

98

(COVID-19) ainda não terminou. Sr. André Tomé invocou a Lei Complementar nº 748/2012 do

99

FMPRMA que diz que as contas do FMPMRMA serão deliberadas e aprovadas pelo COMDEMA.

100

Explicou não ver necessidade da retirada da conta do FMPRMA de aproximadamente R$ 2. 000,

101

000, 00 (Dois milhões de reais) em 2020 pela Prefeitura para combate ao COVID – 19 e que não

102

aprovará as prestações de contas de 2020 e também de 2019. Sr. José Roberto inteirou que

103

Meio Ambiente também é Saúde Pública. O presidente recomendou aprovar as prestações de

104

contas de 2019 e 2020 com ressalvas destacadas ou postergar a votação para a próxima

105

Assembleia. Quanto aos projetos informados nas prestações de contas explicou que é diferente

106

discutir a eficácia de resultados e discutir os empenhos financeiros destes. Sr. Ibrahim explanou

107

sobre analisar os projetos que foram aprovados pelo FMPRMA, citou o do Levantamento

108

Arbóreo. O presidente informou que devido às questões levantadas às prestações de contas

109

serão postergadas para a próxima reunião. Explanou que contatará o Presidente do FMPRMA

110

para tratar de dois assuntos: 1. Da viabilidade de apresentações dos resultados reais dos

111

projetos aprovados e realizados, e também dos projetos em andamento na Assembleia do

112

COMDEMA e 2. Prestações de Contas 2019 e 2020. Sra. Luciana solicitou que se registre em

113

Ata que não teve acesso ao Contrato de Resíduos, mesmo através do link enviado. O presidente

114

informou que seu questionamento será encaminhado. No Item 2, Sra. Greicilene e Sr. Armim

115

apresentaram o andamento e o processo de construção do Plano Municipal da Mata Atlântica

116

(PMMA). O presidente informou que enviou cronograma referente ao PMMA aos membros da
3

117

Câmara Técnica (CT) de Qualidade Ambiental, porém será alterado. Informou que em breve a

118

minuta do PMMA será enviada aos conselheiros e eles terão 10 dias para expressar suas

119

considerações que serão encaminhadas a CT de Qualidade Ambiental para análise. Participou

120

que no cronograma consta uma audiência pública via COMDEMA. Informou que na reunião de

121

julho será aprovada a versão final da minuta do PMMA e que o decreto será efetuado pelo

122

Executivo. Sra. Greicilene concordou com o presidente. Sr. André como membro da CT de

123

Qualidade Ambiental solicitou que a análise do PMMA seja estendida para 15 dias, devido à

124

conciliação de agenda dos conselheiros. Presidente solicitou a Sra. Greicilene adiantar a

125

liberação do PMMA aos conselheiros. O presidente agradeceu a apresentação e abriu para

126

perguntas. Sra. Ibrahim perguntou se novas propostas poderão ser feitas antes da finalização

127

da minuta. Expôs que a maior contribuição seria transformar a arborização urbana como política

128

pública. Sra. Greicilene disse que a ideia é que na audiência pública a Sociedade possa fazer

129

contribuições. O presidente solicitou a CT de Qualidade Ambiental reunir-se para definir

130

coordenador e relator, para auxiliar nos trabalhos. No item 4 o presidente informou que este será

131

pautado na próxima reunião. Em assuntos gerais, a pedido do presidente o Sr. Marcus Neves

132

participou aos presentes sobre link de acesso para as atividades da Semana do Meio Ambiente

133

da SEMAM e informou que a maioria será via online compartilhou o link no chat da reunião. O

134

presidente solicitou a secretaria do COMDEMA que o link seja enviado por e-mail aos

135

conselheiros. Na sequência o presidente mencionou requerimento enviado por e-mail ao

136

COMDEMA pelo Sr. Ibrahim sobre o projeto “Reforço Estrutural de Suprimento de Gás na

137

Baixada Santista, Terminal de Gás Natural Liquefeito em Embarcação” e participou que este foi

138

judicializado. Sr, Ibrahim esclareceu que o objetivo do requerimento não foi questionar o caso do

139

navio, mas sim usar como exemplo a não ser seguido. O seu entendimento é que “todas as

140

Certidões e Exames Técnicos solicitados pelo órgão Estadual à PMS, atendendo a Resolução

141

CONAMA nº 237/1997, tenham o aval do COMDEMA e da Câmara Legislativa de Santos”. O

142

requerimento apresentado pelo conselheiro Ibrahim segue anexado a esta ata. Sr. Paulo Fritelli

143

solicitou informações oficiais sobre a reabertura do Parque Municipal Roberto Mário Santini

144

(Emissário). O presidente informou que tentará obter informações. Nada mais havendo a ser

145

tratada, a Assembleia foi encerrada, sendo a Ata, depois de lida e aprovada, assinada por mim

146

Glaucia Reis e pelo Presidente do COMDEMA.

ADEMAR SALGOSA JUNIOR

Presidente

GLAUCIA REIS

Secretária
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