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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA GESTORA DO FUNDAM 

Data da Reunião: 13/02/2020 

Horário: 17:00 

Local: Sala de Reuniões da Semam (Av. Guarda Mor Lobo Viana, nº 435 - Centro) 

 
PAUTA 

 

1. Planejamento das atividades da Câmara Gestora do FUNDAM para 2020; 

2. Deliberar sobre a aquisição de equipamentos de informática e ar-condicionado 

para o COMAM; 

3. Deliberar sobre o Projeto de “Proteção e prevenção à poluição dos recursos 

hídricos através do monitoramento das redes de esgotamento sanitário” e o 

uso de recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura 

- FMSAI para viabilização do projeto; 

4. Informes Gerais.     

 

 
 

FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ 
Presidente do COMAM 

Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA GESTORA DO FUNDO 1 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FEVEREIRO DE 2020. 2 

 3 

Ao décimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, quinta-feira, na Sala de 4 

Reuniões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada na Avenida Guarda Mor 5 

Lobo Viana, número quatrocentos e trinta e cinco, no Shopping Pierotti, sala onze do 6 

bloco A, no centro da cidade, tendo sua primeira chamada após às dezessete horas e 7 

sendo constatado quórum, o  Senhor Flávio Fernandes de Queiroz, Secretário de Meio 8 

Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião – 9 

COMAM, conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e nove de dois mil e 10 

dezessete e Lei Municipal número dois mil quinhentos e oitenta e oito de dois mil e 11 

dezoito, deu início a reunião desejando uma boa tarde a todos. O Presidente Flávio deu 12 

início a pauta que tinha como primeiro item o planejamento das atividades da Câmara 13 

Gestora do FUNDAM para 2020, então a conselheira Fernanda sugeriu que a Câmara 14 

Gestora se debruçasse junto com os demais membros do COMAM para fazer uma 15 

proposta de seleção de projetos ambientais, propondo os temas prioritários para os 16 

demais membros decidirem. O conselheiro Luiz Tadeu disse que achava melhor deixar 17 

aberto o leque e não delimitar os temas, mas deixar que a sociedade civil proponha o que 18 

quiser. O conselheiro Luis Eduardo perguntou qual era a ordem de grandeza dos valores 19 

que estava sendo falado, para saber os valores que podem ser trabalhados. A Heleonora 20 

disse que no Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura tinha em conta 21 

até o momento tem cento e cinquenta mil reais, então a conselheira Maria Fernanda 22 

perguntou se havia um gestor do fundo e a Heleonora respondeu que é a senhora 23 

Hermínia, nomeada por decreto. A conselheira Maria Fernanda disse que teria que se 24 

convocar a Hermínia para a presentar para a câmara todos os recursos que entraram no 25 

fundo desde sua criação, depois a conciliação contábil de tudo o que foi gasto pelo fundo 26 

desde a sua criação e quais as verbas extras que o fundo recebeu, como por exemplo 27 

TACs. A Heleonora disse que por enquanto apenas um TAC está sendo recebido pelo 28 

fundo, então a conselheira Maria Fernanda disse que primeiro a Hermínia tem que 29 

explicar para a câmara quanto que entrou e quanto que saiu do fundo, segundo, ela tem 30 

que explicar o porquê o ICMS Ecológico ainda não está entrando no fundo. A Heleonora 31 

disse que no mês passado o fundo recebeu cem mil reais referente a ICMS Ecológico, 32 

mas que não foi explicado a que porcentagem ou montante esse valor é referente, então 33 

ainda não se sabe se o valor é referente a um mês de arrecadação ou a mais tempo, ela 34 

disse ainda que já foi solicitada essa explicação e que a Semam aguarda a resposta. A 35 

conselheira Maria Fernanda disse que a Hermínia deve responder ao Conselho no que foi 36 

investido o valor do ICMS Ecológico do ano passado, visto que ele não foi repassado 37 

para o FUNDAM e também deve explicar qual a periodicidade dos repasses do ICMS 38 

Ecológico e a prestação de contas dos repasses para o FUNDAM. Os presentes 39 

discutiram sobre como é feito o repasse do valor do ICMS Ecológico para a Prefeitura e 40 

depois para o FUNDAM. A conselheira Maria Fernanda disse que a gestora do FUNDAM 41 

nomeada por decreto é responsável juridicamente, civil e criminalmente por isso, então 42 
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ela tem que vir ao Conselho prestar contas e isso não tem acontecido, mesmo o conselho 43 

já tendo chamado ela várias vezes para essa prestação de contas, a conselheira disse 44 

que então a Câmara estava requisitando a presença da dona Hermínia na qualidade de 45 

gestora do fundo para que ela entregue conciliação bancária e esclareça a contabilização 46 

do Fundo para todos entenderem quanto vai entrar anualmente no Fundo. O Conselheiro 47 

Luis Eduardo pediu a palavra e pediu que inclua na requisição que a Hermínia antes 48 

envie um relatório detalhado com os aportes e com a previsão orçamentária do ano, 49 

então ela envia o material antes para os conselheiros já analisarem o material antes que 50 

ela venha pessoalmente para tirar as dúvidas. Todos concordaram. A conselheira Maria 51 

Fernanda disse que não dá para lançar edital de chamamento sem saber quanto o Fundo 52 

vai ter durante o ano para pagar esses chamamentos. O conselheiro Luis Eduardo pediu 53 

que seja feito um pedido para que a Fazenda preste contas mensalmente das entradas e 54 

saídas dos recursos do FUNDAM. O conselheiro Luiz Tadeu disse que acha que os 55 

editais já poderiam sair antes dessas respostas. A conselheira Maria Fernanda concordou 56 

e disse que é preciso no mínimo estabelecer os temas prioritários para uso desses 57 

recursos e disse que entende ser importante colocar nos editais que as entidades 58 

interessadas devem buscar recursos para financiar seus projetos, caso não consigam os 59 

projetos ficariam em lista de espera condicionado a ter disponibilidade orçamentária para 60 

o subsidio dos projetos, então ela explicou como funciona alguns métodos de captação 61 

de recursos por parte das entidades da sociedade civil e por fim se propôs a apresentar 62 

uma minuta de edital para deliberação, contendo eixos e prioridades em até um mês. 63 

Todos concordaram com a conselheira apresentar uma minuta. A conselheira Maria 64 

Fernanda disse que se não fosse respondido o último requerimento solicitado nesta 65 

reunião para a Fazenda, a mesma deveria ser representada junto ao Ministério Púbico 66 

para que atenda o conselho e disse ainda que não deverá ser feita nenhuma deliberação 67 

de uso de recursos até que seja feita a prestação de contas pela Fazenda. A Heleonora 68 

lembrou que atualmente o COMAM delibera sobre dois fundos municipais, o FUNDAM e 69 

o FMSAI e perguntou se o bloqueio das deliberações dizia respeito somente ao FUNDAM 70 

ou ao FMSAI também, então a conselheira Maria Fernanda perguntou se a Fazenda 71 

apresentou o planejamento dos recursos previstos para o FMSAI e a Heleonora disse que 72 

não, então a conselheira pediu que se requeira essas previsões a Fazenda. O 73 

conselheiro Luiz Eduardo perguntou o que ficou resolvido então, a Heleonora disse que a 74 

conselheira Maria Fernanda enviará, dentro de um mês, uma minuta sobre temas 75 

prioritários e captação de recursos do FUNDAM para a câmara apreciar, que seria 76 

oficializada a Fazenda para apresentarem as conciliações bancárias e as previsões 77 

orçamentárias para os dois fundos, além de os recursos do FUNDAM estarem 78 

bloqueados para deliberação de uso até que a Fazenda responda o COMAM. Os 79 

conselheiros então concordaram com o resumo feito pela Heleonora. Em seguida o 80 

Presidente disse que devido a deliberação anterior o segundo item da pauta está 81 

automaticamente suspenso, por se tratar de deliberação sobre a aquisição de 82 

equipamentos de informática e ar-condicionado para o COMAM usando recursos do 83 

FUNDAM. Sendo assim o Presidente passou para o terceiro item da pauta que é deliberar 84 

sobre o projeto de “proteção e prevenção à poluição dos recursos hídricos através do 85 



 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 

 

Avenida Guarda Mor Lobo Viana, nº 435/Bloco A. Centro. CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP 

  Tel.: (12) 3892-6000 – comam@saosebastiao.sp.gov.br                   3 de 3 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

monitoramento das redes de esgotamento sanitário” e o uso de recursos do Fundo Municipal 86 

de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI para viabilização do projeto. O Presidente 87 

passou a palavra para o fiscal Luiz Antônio, mais conhecido como Cabrera, para que o 88 

mesmo apresentasse o projeto. O Cabrera iniciou a apresentação dizendo que esse projeto 89 

foi escrito pela fiscalização ambiental nos moldes previstos pelo COMAM e explicou as 90 

dificuldades da fiscalização nas vistorias em redes de esgoto e galerias de drenagem, por 91 

serem estruturas subterrâneas, em seguida ele fez a apresentação com os tópicos 92 

identificação do proponente, justificativa, objeto, objetivo, metas, metodologia, insumos e o 93 

orçamento do projeto. A conselheira Maria Fernanda disse que esses equipamentos de 94 

fumaça e câmera vão ser muito úteis para a fiscalização do lançamento irregular de esgoto e 95 

que a costa sul precisa dessas ações. Os conselheiros Maria Fernanda e Luiz Tadeu 96 

questionaram a lista de equipamentos do orçamento e disseram que o FUNDAM já havia 97 

autorizado a compra de carro e impressora para a fiscalização e que não concordavam com 98 

essas aquisições. O Presidente e o Cabrera explicaram que o veículo era importante para o 99 

transporte e uso imediato dos equipamentos, mas cederam e retiraram do pleito tanto a 100 

impressora, como o kit de refil para a impressora e o veículo. Então os conselheiros 101 

aprovaram a aquisição do insuflador de fumaça, do refil líquido para fumaça e da máquina de 102 

filmagem que é a câmera de vídeo inspeção e o monitor. O Cabrera agradeceu em nome da 103 

fiscalização ambiental e disse que esses equipamentos vão ser muito importantes 104 

principalmente para a melhor fiscalização de lançamento de esgoto nas galerias pluviais que 105 

chegam ao mar. O Presidente agradeceu aos conselheiros por terem deliberado a favor e 106 

disse que levará então o projeto para deliberação da plenária do COMAM, em seguida 107 

perguntou se alguém tinha algum informe geral. Ninguém se manifestou. Nada mais havendo 108 

a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada 109 

a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, 110 

secretária designada e o Presidente deste Conselho, Flávio Fernandes de Queiroz. 111 

 112 
 113 
 114 

 Flávio Fernandes de Queiroz    Heleonora das Dores Lopes 115 
   Presidente do COMAM            Secretária Designada 116 
 117 
CONSELHEIROS PRESENTES: 118 
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO    ___________________ 119 

NÚBIA DOS ANJOS       ___________________ 120 

MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ   ___________________ 121 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 122 




