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ATA DA 13ª. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – BIÊNIO 2019/2020 DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA 

REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 
 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, realizou-se a Décima Terceira Assembleia Geral 

Ordinária – biênio 2018/2020 do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE – COMDEMA, no Auditório do Parque Zoobotânico Orquidário Municipal 

de Santos – Praça Washington s/nº. – José Menino – Santos – SP., com a seguinte 

Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 12ª. Assembleia Geral 

Ordinária. 2 – Câmaras Técnicas do COMDEMA. 3 – Apresentação SEMAM 

Redução e Gestão de Resíduos. 4 – Apresentação do IBAMA sobre manchas de 

óleo no Litoral Brasileiro. 5 – Comunicados da Secretaria. 6 – Assuntos Gerais. 

Compareceram os seguintes representantes: Srs. (as). Viviane Amaral Ferreira e 

João Cirilo Wendel (SEMAM I), Marcio Gonçalves Paulo (SEMAM II), Marcos 

Pellegrini Bandini (SESEG), Telma da Conceição Coelho Domingues Alves 

(SEDUC), Alexandre Magno (SEFIN), Paulo Gonzalez Monteiro (SETUR), Paulo 

Antonio Fritelli (SIEDI), Rodrigo Garcia Mehringer de Azevedo (SEDS), Carla Pupin 

(SEDURB), Ricardo Romano Fernandes (SEGOV), Ana Paula Machado (COHAB), 

Marly Alvarez Cimino (PRODESAN), Carlos Marques (CET), Cleide Barbieri de 

Souza (UNILUS), Vivian Fernanda Mendes Merola (UNISANTOS), Maria Fernanda 

Palanchi (UNIMONTE), Elenilda Pereira da Silva e Eduardo Lustoza (AEAS), Fábio 

Antônio Boturão Ventriglia (SIND. QUÍMICOS), Luciana Schlindwein Gonzalez 

(OAB), José Roberto Santos Fernandes (ASSOC/SURF), Renato Prado e Ibrahim 

Tauil (CONCIDADANIA), Mario Bernardino (COMEB) e Rosa Cristina Nascimento 

(SABESP – Observador especial). Ausências justificadas: SECULT, ACS, CIESP, 

UNISANTA, ONG Vidas Recicladas. Ausentes: SAPIC, SEMES, SMS, EPUSP, 

CREA, ABES, Instituto MARAZUL, ACRIS e Diretório Acadêmico – UNIP. 

Convidados: Srs.(as) Marcos Libório (Secretário de Meio Ambiente de Santos), 

Eduardo Hosakawa Kimoto (SEMAM/CMMC), Wagner M. de Sá (Câmara Municipal 

de Santos), Ana Angélica Alarbace (Inspetora Regional do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Jair Pereira da Silva 

e Silvio de Sá Dantas (BRASCLEAN). O Presidente deu início à Assembleia 

cumprimentando todos os presentes. No item 1, perguntou se teriam algo a opor à 

Ata enviada por e-mail para leitura prévia, não houve oposição e esta foi aprovada 

por unanimidade. No item 2, o Presidente perguntou aos representantes das 
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Câmaras Técnicas (CTs) de Legislação, de Qualidade Ambiental, de 

Desenvolvimento Sustentado e de Educação se havia algo a informarem. A CT de 

Educação não se manifestou. Sr. José Roberto membro da CT de Desenvolvimento 

Sustentado disse que não a nada a informar, pois não se reuniram. A Coordenadora 

da CT de Legislação, Sra. Luciana, informou que foi realizada reunião dos membros 

desta CT para a revisão de dois contratos: Coleta Seletiva e Coleta dos Resíduos 

Orgânicos, porém, o da Coleta Seletiva vence em abril/2020, sendo assim, 

priorizado, no qual foram observados e apontados todos os pontos relacionados ao 

contrato, entre estes, a comercialização, armazenagem e triagem dos recicláveis. Na 

sequencia explanou as observações apontadas no Contrato de Coleta Seletiva. Sr. 

Renato ressaltou que estas observações, deveriam ser apresentadas de forma 

documentada. Salientou que o assunto é pautado há mais de ano. Sra. Vivian, 

Coordenadora da CT de Qualidade Ambiental, lembrou de reunião ocorrida no dia 

10/11, com participação de representantes da CT de Qualidade Ambiental e da CT 

de Educação e empenho destes quanto à análise dos Contratos o que resultou nos 

apontamentos do Contrato de Coleta Seletiva apresentado hoje. Sra. Luciana 

informou que, conforme consta em Ata anterior, as CTs se reuniriam para efetuarem 

análise dos contratos e no seguimento ocorreria Reunião com a coordenação de 

cada CT para avaliação final dos contratos. Comunicou que hoje não apresentou 

proposta de minuta e que esta será elaborada em Reunião e consenso entre as 

CTs. Sr. Marcos Bandini propôs que sejam definidas sugestões de datas indicativas 

das reuniões e encaminhadas às CTs, ficando prático para todos. Sra. Vivian 

informou que entende quanto à incompatibilidade de agendas, mas externou 

preocupação diante da dificuldade na realização das reuniões. Sra. Luciana 

comunicou que não houve a elaboração de minuta em consideração às demais CTs 

e que esta será elaborada em Reunião e consenso de todas. Sra. Luciana solicitou 

que conste em Ata que os Coordenadores das CTs que participarão, estejam cientes 

que devem estar com todos os pontos definidos do Contrato para apontamento na 

Reunião. Sr. José Roberto sugeriu que façam a análise do Contrato e façam os 

apontamentos por e-mail para ficar documentado. O Presidente perguntou aos 

Coordenadores das CTs qual a data da Reunião. Estes, após consenso, informaram 

que será no dia 18/02/2020 às 08h00 na SEMAM. Sr. Ibrahim participou que foi ao 

quiosque do Zé do Coco para observar como se dá o sistema de coleta de cocos, 

sendo informado por este, que recebe de 10 a 11 containers com 350 quilos de coco 

por container e o descarte é efetuado por caminhão de coleta seletiva de resíduos 
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úmidos recicláveis e destinado ao Aterro Sanitário. Sr. Ibrahim pontuou que o 

caminhão citado é um compactador de resíduos secos, porém o anúncio que consta 

no caminhão é de coleta seletiva de resíduos úmidos recicláveis. Perguntou da 

possibilidade de terem-se equipamentos para processamento das cascas de coco 

no município. Citou da incidência do Aterro Sítio das Neves em receber um 

incinerador. Sr. Marcos Libório agradeceu a presença da Sra. Ana Angélica (IBAMA) 

e também pela permanente parceria do IBAMA. Quanto a questão do coco, informou 

que conforme a Lei Municipal nº. 952 de 2016, grandes geradores acima de 120 

quilos, tem que ter modo próprio de separação, transporte e destinação, ou seja, 

estes contratam uma empresa para o serviço. Salientou que a fiscalização é feita 

pela SEMAM e qualquer descarte irregular é autuado. Explanou que se a fibra do 

coco for triada corretamente em até 48h, consegue ter-se um produto, ressaltou que 

a fibra é um resíduo, é úmido e é reciclável. Informou que Santos procurou parceria 

com São Vicente e também buscou acordo com os municípios da região 

metropolitana para a utilização da usina de processamento de coco já instalada no 

bairro de Sambaiatuba (SV), porém sem condições de uso, sendo necessário 

investimento de equipamentos. Demonstrou preocupação quanto à celeridade da 

análise dos contratos por parte das CTs do COMDEMA, pois a renovação do 

contrato da Coleta Seletiva é em abril/2020. Relatou de concordância da 

municipalidade através da SEMAM com o COMDEMA quanto ao envio de 

contribuições à SEMAM. No entanto, se as contribuições não forem enviadas em 

tempo hábil, poderá ocasionar prejuízo na renovação do contrato da Coleta Seletiva 

e posterior interrupção desta. Comunicou que nas propostas da SEMAM para o 

contrato de coleta seletiva, está prevista a separação de um bairro que será 

atendido por uma cooperativa, além da previsão do aumento do número de coleta, 

em bairros de maior aderência a esta. Destacou que a redução do valor do contrato 

foi atingida por ter sido criada faixas de negociação em que quanto mais se coleta, 

menos se paga. Acentuou o empenho dos Conselheiros e a participação significativa 

destes na Política Pública na cidade. No item 3. Sr. Marcos Libório informou que 

Santos mantém o Selo do Município Verde/Azul. Participou que o Programa Recicla 

Praia atua desde 2019, citou as ações efetuadas por este: instalação do ECOPEIXE 

na faixa de areia (bairro do boqueirão), coleta de recicláveis na faixa de areia 

realizada por uma ONG, realização de ações de educação ambiental voltadas aos 

ambulantes na faixa de areia, instalações de totens (Publicão) para a coleta de 

resíduos de animais, realização do Evento Santos pelo Oceano, suporte ao Projeto 
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Piloto Operação Areia Limpa (parceria  ISWA/ABRELPE e PMS) na barraca do 

Pirata (canal 2) e da Mar e Sol (canal 5) com  participação do Instituto MARAZUL na 

realização da análise qualitativa e quantitativa dos resíduos depositados no entorno 

das barracas,  Exposição Perdidos na Infância (de brinquedos perdidos na praia) no 

Aquário Municipal de Santos e a instalação de 20 estações ambientais com 60 

contentores (orgânicos e recicláveis) na faixa de areia da praia. Informou sobre 

proposta de parceria com o GREMAR para instalação de coletores para petrechos 

de pescas (anzóis, restos de linha, chumbada, etc.) no bairro da Ponta da Praia. 

Divulgou que Santos é referência nacional no Combate ao Lixo do Mar. Participou 

sobre ações de combate intensivo efetuada pela Prefeitura de Santos nos jardins da 

orla da praia para o controle de roedores, visando a redução de danos, conforme 

nota da Secretaria Municipal de Saúde. Sra. Ana Angélica comunicou que a mesma 

questão quanto a controle ocorre com pombos, pois o contagio com os excrementos 

secos destes, causam a criptococose (doença do pombo). No item 4. Sr. Silvio 

(BRASCLEAN - Soluções Ambientais) efetuou apresentação sobre atendimentos de 

emergências com envolvimento de óleo nos portos do Brasil, exemplificando as 

formas de atendimentos emergenciais, composição com equipe de profissionais 

qualificados e as ações de respostas a serem efetuadas. No item 5. não houve 

comunicados da Secretaria. No item 6. o Presidente perguntou se quanto ao uso da 

palavra haverá a necessidade de mudança no Regimento Interno do COMDEMA, 

não houve manifestação e o Regimento Interno ficou da mesma forma. Na 

continuidade o Sr. Eduardo informou que os trabalhos da CMMC quanto ao PMMA 

seguem e, a atualização destes, será apresentada na próxima reunião do 

COMDEMA e informou de reunião da CMMC/GIZ nos dias 05 e 15/02/2020 com 

moradores do Morro do Monte Serrat quanto ao projeto piloto da medida ABE. O 

Presidente participou que na Assembleia da CHBS provavelmente no dia 12/03, 

haverá deliberação da FEHIDRO quanto a envio de projetos para esta. Sr. Fábio 

manifestou-se no sentido que não há divulgação por parte do COMDEMA e SEMAM 

quanto aos Editais do Fundo  Municipal de Preservação e Recuperação do Meio 

Ambiente - FMPRMA,  para fins de convocar amplamente a sociedade civil à  

apresentarem ações com as finalidades previstas no Fundo. Fundamentou seu 

descontentamento devido à cobrança por parte de muitas  entidades interessadas 

em apresentarem seus projetos e ações ambientais, dizendo ainda, que há 

necessidade das contas do Fundo serem aprovadas pelo COMDEMA, a teor do 

disposto legal. O Presidente justificou informando que houve falha na comunicação e 
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pediu desculpas aos Conselheiros. Comunicou sobre matéria publicada no Diário do 

Litoral no dia 14/01/2020, na qual o Ministério Público deu prazo a COMGÁS para 

que sejam apresentadas as regras de segurança do empreendimento. Sr. Ibrahim 

comunicou que estava presente na reunião GAEMA/BS, em que foi decidida pela 

promotoria a apresentação destas regras. Sr. Lustoza participou sobre os níveis de 

assoreamento que os rios da região estão atingindo e, nos períodos de chuva, 

descem em um nível assustador atingindo também os mangues. Salientou que é um 

assunto a ser debatido no COMDEMA, na SEMAM e na AGEM, pois este tem um 

efeito catastrófico ao meio ambiente. O Presidente informou que uma das pautas da 

próxima reunião será sobre o bairro do Caruara. Sra. Luciana lembrou sobre as 

considerações elaboradas nas reuniões de cada CT quanto a análise dos contratos 

de coleta seletiva e coleta urbana. Comunicou que as considerações serão 

apresentadas na reunião dos Coordenadores das CTs, ressaltando que esta 

reunião, visa apenas o ajuste dos pontos já estudados anteriormente por cada CT.  

Pontuou sobre a questão da destinação de todo o rejeito reciclável e orgânico, nas 

quais pairam muitas dúvidas e propôs que seja feita uma apresentação oficial 

(dados detalhados) pela SEMAM e SESERP sobre a destinação destes no município 

de Santos. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a 

ser tratado, a Assembleia foi encerrada, sendo a Ata, depois de lida e aprovada, 

assinada por mim Glaucia Santos dos Reis e pelo Presidente do COMDEMA. 

 

 

 

MÁRCIO GONÇALVES PAULO             GLAUCIA SANTOS DOS REIS  
Presidente                                              Secretária 

 


