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Experiência  

 
Reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item CA4b da Diretiva Conselho Ambiental no Ciclo 2015 
do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
   
Assessorar, estudar e propor ao Poder Público local as diretrizes da política 
municipal para o meio ambiente e os recursos naturais. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
1998 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
A Lei Municipal 1.660, de 11 de março de 1998, dispôs sobre o Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, mantido pelo Poder Executivo, 
definindo-o como órgão autônomo e deliberativo no âmbito de sua competência, que 
deve zelar pela preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 
presentes e futuras gerações em todo o território do Município de Santos. 
 
As atribuições do COMDEMA estão elencadas no artigo 3º da referida Lei e a sua 
composição foi estabelecida pela Lei Municipal 2.699, de 28 de junho de 2010, que 
alterou o artigo 4o da Lei Municipal 1.660/1998. 
 
Atualmente, são 38 os membros com direito a voto, sendo que 19 são 
representantes da sociedade civil. 
 



No Conselho são discutidos diversos temas relacionados à gestão ambiental do 
Município, como gestão de resíduos, gestão dos recursos hídricos, arborização 
urbana, uso e ocupação do solo, saneamento básico, etc. 
 
Com base nas reuniões realizadas, são elaboradas atas das discussões e 
deliberações, solicitadas pelo PMVA para fins de pontuação. 
 
As atas apresentadas pelo Município de Santos demonstram a efetiva atuação do 
COMDEMA, com relação aos temas de relevância ambiental de ocorrência local e 
regional. 
 
 
Metodologia  
 
As atas apresentadas identificam a data e a sede da reunião, além dos 
Conselheiros que não estiveram presentes na reunião. 
 
No início são elencados os assuntos a serem tratados na pauta (Ordem do Dia), 
sendo sempre validada a ata da reunião anterior, encaminhada aos Conselheiros 
antes da reunião. 
 
Depois os assuntos são debatidos, sendo objeto de deliberação quando for 
necessário. 
 
Pelo teor das Atas, percebe-se que as discussões atentam para a Ordem do Dia, e 
as discussões são efetivamente realizadas, inclusive com participação de 
palestrantes convidados, como ocorreu na reunião de 04 de março de 2015 (Senhor 
Pierre Seone, Inspetor Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SEMAM, para falar sobre o Sistema de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos 
- SIGOR). 
 
Os Conselheiros buscam acompanhar o trabalho da SEMAM, inclusive 
questionando-a quanto às notícias veiculadas no período que antecedeu cada 
reunião, como se verifica pelo questionamento feito em 01 de abril de 2015 sobre a 
lama contaminada e a sua possível relação com a limpeza do canal de dragagem. 
 
Verifica-se, pelas Atas, que os Conselheiros solicitam esclarecimentos inclusive 
sobre o Programa Município VerdeAzul, acompanhando as ações e o resultado 
obtido. 
 
 
Desafio(s) 
 
Capacitação dos conselheiros para intensificar os debates nas reuniões. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Aplicação da Lei Municipal 1.660/1998 e suas alterações e do Regimento Interno 
do COMDEMA; 
 
- Efetiva participação da sociedade civil na gestão pública ambiental, inclusive como 
controle das atividades desenvolvidas pelo Poder Público; 
 
- Assessoramento ambiental, através de proposições importantes para 



fortalecimento da gestão ambiental. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Santos. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Santos. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 
9a Reunião Ordinária de 2015 - em discussão sobre erosão na ponta da praia (página do COMDEMA) 

 


