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ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – BIÊNIO 2021/2022 DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA 

REALIZADA EM 03 NOVEMBRO DE 2021. 
 

Ao terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta 1 

minutos, em segunda chamada, realizou-se a décima primeira Assembleia Geral 2 

Ordinária – biênio 2021/2022 do Conselho Municipal De Defesa Do Meio Ambiente – 3 

COMDEMA, realizada em ambiente virtual, com seguinte Ordem do Dia: 1 - Leitura, 4 

discussão e aprovação da Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária do biênio 2021/2022. 2 5 

– Apresentação do Plano Operativo Anual 2021-2021 do Plano Municipal de Conservação 6 

e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) – Sra. Greicilene Pedro. 3 – Modelos eficientes 7 

de gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) para o século 21 – Sr. André Tomé 4 - 8 

Assuntos Gerais. Presentes: Srs. (as) Marcus Neves Fernandes (SEMAM I), Sergio Luiz 9 

Schlicht (SEMAM II), Marcos Pellegrini Bandini e Pacita Lopes Franco (SESEG), Sandra 10 

Datti (SEMES), Paulo Antonio Fritelli (SIEDI), Alexandre Nunes Mendes (SMS), Carlos 11 

Tadeu Eizo (SESERP), Marly Alvarez Cimino (PRODESAN), Eduardo Simabuko (CET), 12 

Yuri Tavares Rocha (EPUSP-USP), Cleide de Souza (UNILUS), Matheus Ruiz 13 

(UNISANTOS), Jhonnes Vaz (UNISANTOS), Ademar Salgosa Junior e Kátia Dolabella 14 

(AEAS), Gilberto Passos (OAB), Giselle Rezende (VIDAS RECICLADAS), Mario Filho 15 

(ABES), Caetano Filho (ASSOC. SANTISTA DE LONGBOARDER - ASL), Ibrahim Tauil 16 

(CONCIDADANIA), Andre Tomé (SANTOS LIXO ZERO), Jean Pierre M. Créte (SIND 17 

DOS ARQUITETOS), Hailton Santos (IMA), Rosa Cristina (OBS. SABESP) e Luiz 18 

Fernando Oliva (SPA). Ausências justificadas: SEECTUR, COHAB, ACS. Ausentes: 19 

SIEDI, SEFIN, SEDUC, SEPLAN, SEDURB, SESERP, SEDS, SECULT, SEGOV, CIESP, 20 

CREA, CENTRO ACADÊMICO OCTAVIO BORBA, e COMEB. Convidados: Srs (a) 21 

Marcio Gonçalves Paulo (Secretário de Meio Ambiente), Greicilene Pedro, Eduardo 22 

Kimoto, Débora Mandaji e Thamyres Medina (SEMAM), Eunice Tomé (Lixo Zero), 23 

Gustavo Cherubina, Jeffer Castelo Branco, Marina Freire, Adilson Luiz e Tamara 24 

(SEPORTC – RC). O presidente iniciou a Assembleia cumprimentando todos os 25 

participantes. Item 1 ocorreu à dispensa da leitura da Ata e após correção, esta foi 26 

aprovada. No item 2, O presidente passou a palavra ao Sr. Marcio Gonçalves Paulo. Este 27 

agradeceu a todos quanto ao avanço do PMMA participou que o plano teve início em 28 

2019, ressaltou o trabalho realizado pelo COMDEMA, CMMC/CCTA, que juntos 29 

realizaram um trabalho memorável, sendo o POA o desdobramento deste. Mencionou que 30 

o PMMC será sancionado por decreto. O Presidente convidou o Sr. Marcio Paulo para 31 

apresentar o PMMC na Assembleia do COMDEMA, este aceitou.  Na continuidade Sra. 32 

Greicilene esclareceu que o POA se refere ao ano de 2022, e que neste está indicado que 33 

deve ser apresentado anualmente no COMDEMA para ciência. Na sequência apresentou 34 

o POA, Plano Operativo Anual, aos conselheiros na forma de slides. Esta informou que 35 

encaminhará a SEMAM a apresentação de hoje para posterior encaminhamento aos 36 

conselheiros. Sr. Ibrahim participou que enviou contribuições quanto à trilha do Boi Morto. 37 

No item 3, o Sr. Andre Tomé iniciou a apresentação sobre os Modelos para uma gestão 38 

eficientes de RSU no século 21 – o problema – a solução. Participou que Santos gera 39 

mais de 500 toneladas de “lixo” por dia e a Baixada Santista: 2 mil toneladas por dia, 40 

sendo o sistema ineficiente. Informou sobre leilão de energia realizado no 30/09/2021 na 41 

qual a URE Valoriza é a fonte de energia mais onerosa. Participou também sobre a 42 

compostagem, realizada em varias cidades e países e também da importância da 43 

utilização de trabalharem com sacos de lixos transparente. Destacou o trabalho realizado 44 

na Itália “Raccolta Rifiuti”. Citou no Brasil o estado de Florianópolis como exemplo a ser 45 
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seguido quanto à coleta de resíduos e compostagem. Findando a apresentação, foram 46 

abertas as perguntas. Sr. Adilson informou que ao lado do Shopping Miramar/ Gonzaga 47 

havia um Eco ponto e que as pessoas que utilizavam o serviço adquiriam créditos para 48 

utilizar no comercio local. Salientou que este não está mais no local e da importância de 49 

saber por que foi retirado. Sr. Andre Tomé informou que este foi desativado desde o início 50 

da pandemia. O Presidente participou que buscará informações sobre a desativação, e 51 

que achou eficiente o sistema Raccolta Rifiuti. Sra. Cleide parabenizou Sr. André pelas 52 

iniciativas que este trouxe informou que tudo começa com o Planejamento e se colocou a 53 

disposição. Sra. Débora através do chat informou que quanto ao Recicla Santos, no caso 54 

do Eco ponto trata-se de uma iniciativa privada que interrompeu a coleta por conta da 55 

pandemia e não houve interesse até o momento do retorno. Sr. Ibrahim sugeriu que seja 56 

convidado um especialista em biodigestor para discutir na próxima reunião. Solicitou que 57 

os comentários do Chat sejam anexados a Ata e perguntou se houve a realização dos 58 

estudos gravimétricos dos RSU de Santos. Sr. André participou que os estudos 59 

gravimétricos em Santos foram realizados em 2012, devendo ser refeitos a cada 10 anos 60 

e na Baixada Santista em 2016. Sr. Carlos Eizo informou que a Secretaria de Serviços 61 

Públicos – SESERP, está preparando documento de Política Pública Privada – PPP, na 62 

qual está incluso o estudo gravimétrico. Sr. André agradeceu a oportunidade de realizar a 63 

apresentação e sugeriu a criação de um grupo para discutir mais frequentemente o 64 

assunto. Sr. Ibrahim explanou que o documento encaminhado ao prefeito para o retorno 65 

da COPAISA a SEMAM não deveria ser uma Moção. Sugeriu a elaboração de uma 66 

resolução. O Presidente informou que não cabe ao Conselho criar uma resolução sobre 67 

isso, mas que encaminhará o documento a CT de Legislação Ambiental para formatação 68 

previa. Em assuntos gerais o presidente informou que o Mapa de presenças foi elaborado 69 

e deve - se comunicar às entidades que tem mais de 3 faltas consecutivas ou 5 70 

alternadas. Sr. Jean informou que não há porque dar outra chance as Entidades que não 71 

estão participando das Assembleias, e que deve-se fazer valer o Regimento Interno do 72 

Conselho. Questionou como ficaria para manter a paridade do Conselho, já que também 73 

há secretarias faltantes. Mencionou que cabe responder de forma interna administrativa 74 

os representantes das secretarias faltantes. O Presidente informou que irá se informar 75 

sobre o tramite de exclusão e reposição de entidades e conselheiros. Sr. Ibrahim 76 

participou de solicitação referente intermediação entre o COMDEMA e o Chefe do 77 

Executivo junto a Concidadania para tratar da arborização urbana, especificamente do 78 

Plano Diretor da Arborização Urbana. O Presidente respondeu contatará a CT de 79 

Qualidade Ambiental sobre esta questão. Sr. Ibrahim perguntou se o documento referente 80 

à imunidade de corte das árvores do Guilherme Álvaro foi encaminhado ao CONDEPASA. 81 

O Presidente respondeu que será encaminhado. Sr. Ibrahim informou que enviou a 82 

secretaria do COMDEMA uma moção de repudio a URE Valoriza e solicitou que fosse 83 

encaminhada a todos os COMDEMAS da Baixada Santista. O Presidente informou que 84 

ainda não houve tem hábil para nenhuma ação e solicitou que fosse encaminhado o 85 

material a todos os conselheiros para discussão na próxima reunião e também 86 

encaminhará ao empreendedor para que este se manifeste. Sr. André Tomé reforçou a 87 

fala do Sr. Jean quanto ao cumprir-se o regimento e posterior convocação de novas 88 

entidades. Reforçou a importância à moção de repúdio a URE Valoriza exposta pelo Sr. 89 

Ibrahim e que o retorno da COPAISA a SEMAM seria de utilidade para todos. O 90 

presidente informou que solicitará ao Secretário de Meio Ambientes mais informações. Na 91 

continuidade o Sr. Adilson Luiz informou que a Autoridade Portuária está em processo de 92 

licitação para contratação de Monitoramento Ambiental abrangendo toda área do 93 
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complexo portuário e o prazo deste é de prazo de 60 meses. Informou que deve incluir 94 

monitoramento de gases de efeito estufa, ajudando na conscientização nas emissões. Sr. 95 

Luiz Oliva (SPA) corrigiu que o monitoramento de acontecerá no complexo portuário trata-96 

se de monitoramento de poluentes. O presidente perguntou qual etapa está o processo 97 

licitatório.  Sr. Ibrahim mencionou sobre a questão do armazenamento de nitrato de 98 

amônia em Santos. Sr. Adilson respondeu que a preocupação do nitrato de amônia é 99 

válida, porém não se pode comparar o evento ocorrido em Beirute com a operação feita 100 

no Porto de Santos, que é monitorada pelas Forças Armadas, com armazenagem apenas 101 

em terminal do Guarujá, sendo o restante descarregado diretamente para fora área 102 

portuária. Também lembrou que a Operação Relíquia considerou o Porto de Santos 103 

seguro. O Sr. Ibrahim questionou se, com os problemas relativos à operação de granéis 104 

sólidos próximo a áreas urbanas, não haveria solução para operar esse tipo de carga 105 

distante delas. O Sr. Adilson respondeu, informando que a Fundação para o 106 

Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia - FDTE e a empresa ALG, esta com 107 

financiamento do Governo Espanhol, fizeram estudos entregues ao Governo Federal 108 

sobre a possibilidade de criação de plataformas logísticas na Região Metropolitana da 109 

Baixada Santista. Os estudos apontaram várias áreas com potencial para expansão de 110 

atividades portuárias e retroportuárias, sendo que ambos concluíram que a área 111 

continental de Santos era a com melhores condições. Nada mais havendo a ser tratado, a 112 

Assembleia foi encerrada, sendo a Ata, depois de lida e aprovada, assinada por mim 113 

Glaucia Reis e pelo Presidente do COMDEMA.  114 

 

ADEMAR SALGOSA JUNIOR                             GLAUCIA REIS 

     Presidente                                                       Secretária 


