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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 08/04/2021 

Horário: 18:00 

Local: Videoconferência – Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 

1. Análise e deliberação do repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal 

do Meio Ambiente para execução do Projeto Conhecer para Preservar; 

2. Atualização da participação da SEMAM no Comitê de Bacias Hidrográficas - 

CBH; 

3. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

4. Informes Gerais. 

 

 
JOSÉ AUGUSTO DE CARVAHO MELLO 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2021. 1 

 2 

Ao oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, quinta-feira, por 3 

videoconferência na plataforma Zoom Meetings, tendo início após às dezoito horas, 4 

depois de constatado quórum, o  Senhor José Augusto de Carvalho Mello, Secretário 5 

de Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São 6 

Sebastião – COMAM, conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e nove de 7 

dois mil e dezessete e Lei Municipal número dois mil quinhentos e oitenta e oito de 8 

dois mil e dezoito, deu início a reunião desejando uma boa noite a todos. O 9 

Presidente José Augusto iniciou a reunião se desculpando pelos excessos que possa 10 

ter tido em reuniões anteriores e justificou que o momento que estamos vivendo está 11 

sendo muito estressante, então informou que a Secretaria do Meio Ambiente vem 12 

trabalhando, embora com Decreto Emergencial, interruptamente para o bem estar do 13 

meio ambiente e da população, informou também  que mesmo com vários servidores 14 

em home office, a secretaria não parou, disse ainda que é do grupo de risco mas que 15 

mesmo assim comparece na Secretaria todos os dias das oito horas da manhã até o 16 

horário que for necessário e que durante esses meses a secretaria se desdobrou para 17 

atender os decretos e leis do município, e espera poder melhorar, com o apoio dos 18 

conselheiros, as condições ambientais do município. Na sequência o Presidente 19 

iniciou a pauta do dia e o primeiro assunto em discussão foi a revogação do artigo 20 

sete da Resolução COMAM número dois de dois mil e vinte, onde consta que 21 

“enquanto perdurarem as reuniões por videoconferência, apenas os Conselheiros de 22 

Meio Ambiente terão acesso ao link para ingressar nas reuniões”, então ele lembrou 23 

que foi o próprio Conselho quem editou essa resolução e que se os conselheiros 24 

deliberarem pela mudança do artigo, assim será feito. Ele também disse que paralelo 25 

a isso, atendendo a solicitação dos conselheiros, foi  iniciado o processo de aquisição 26 

de licença do aplicativo profissional de videoconferência da plataforma Zoom 27 

Meetings, conforme foi deliberado na reunião passada, então ele continuou 28 

informando que na próxima reunião estará atendendo essa demanda e pediu para 29 

que o Conselho deliberasse se os convidados que forem participar das reuniões, 30 

serão apenas ouvintes ou terão direito a palavra, então o conselheiro Claudio Tiago 31 

agradeceu a atenção e inteirou que esse artigo impediria que a plataforma Zoom, 32 

fosse colocado aberto, continuou dizendo que em relação a se os participantes terão 33 

direito a palavra, o conselho tem que discutir e decidir. Em seguida teve a palavra o 34 

Presidente que registrou o reconhecimento, as experiências das demandas dos 35 

conselheiros e desejou que todos possam conduzir esse Conselho da melhor forma 36 

possível. Então o conselheiro Luiz Tadeu informou que o objetivo principal de abrir as 37 

reuniões é para que a sociedade acompanhe os trabalhos do Comam, já que os 38 

conselheiros são representantes da sociedade civil, e que em seu entendimento, 39 

ceder a palavra para os convidados em geral seria inviável, pois os conselheiros 40 

foram escolhidos para esse fim, e que se houver interesse de manifestação dos 41 
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convidados que os mesmos entrem em contato com os seus representantes para que 42 

o façam por eles. Após isso o Presidente teve a palavra e concordou com as palavras 43 

do conselheiro Luiz Tadeu, e continuou proferindo  que a sociedade tem que saber o 44 

que esta acontecendo e até colaborar nas demandas do dia a dia e que atualmente 45 

uma das maiores demandas da Secretaria do Meio Ambiente são relacionadas as 46 

ocupações irregulares, de onde advêm outros problemas da ordem de saneamento 47 

básico, de desmatamento e muitos outros, e continuou informando que a Fiscalização 48 

de Meio Ambiente está trabalhando para coibir esses problemas. A conselheira 49 

Niuara concordou com o Presidente e sugeriu que os participantes convidados, 50 

tenham acesso as reuniões por link que não permita o uso da palavra, que possam se 51 

manifestar apenas no bate papo “chat”. O Presidente solicitou a deliberação do tema, 52 

colocando em votação a participação de convidados sem uso da palavra, e o 53 

procedimento foi aprovado por unanimidade, em seguida passou a palavra para a 54 

secretária executiva do Conselho, Heleonora, que explanou como será o 55 

funcionamento do sistema. Após isso o presidente deu prosseguimento à pauta com o 56 

assunto análise e deliberação do repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal 57 

do Meio Ambiente - FUNDAM para execução do Projeto Conhecer para Conservar, 58 

que tem como proponente o Instituto Conservação Costeira – ICC, e disse que esse 59 

projeto já passou pela Câmara Gestora do FUNDAM e foi pré-aprovado, por isso está 60 

sendo colocado para deliberação pelos Conselheiros, que não tiveram dúvidas sobre 61 

o projeto, então o Presidente colocou o projeto em votação e o mesmo foi aprovado 62 

por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou que a representante da 63 

proponente, a senhora Angélica, entrasse em contato com a SEMAM para 64 

alinhamento do plano de trabalho e o que mais fosse preciso, então a Angélica 65 

respondeu que entraria em contato. O conselheiro Cláudio solicitou esclarecimentos 66 

com a relação aos valores disponíveis no FUNDAM e o quanto desse valor o projeto 67 

aprovado usaria, então o Presidente respondeu que o projeto vai usar cinquenta por 68 

cento do valor pré destinado a projetos de educação ambiental. O Presidente passou 69 

a palavra para a Heleonora falar a respeito da atualização da participação da SEMAM 70 

no Comitê de Bacias Hidrográficas – CBH, então ela informou que houve formação de 71 

composição de conselheiros para o próximo biênio e que a Prefeitura continua 72 

participando da plenária e de todas as câmaras técnicas existentes no Comitê, e fez 73 

um breve resumo sobre o que trata cada câmara técnica. Após isso o Presidente deu 74 

prosseguimento à reunião expondo o relatório mensal das ações de fiscalização 75 

ambiental, informou as ações integradas feitas pela SEMAM com outras secretarias 76 

do município, e ressaltou que durante o próximo mês será dada maior atenção ao 77 

bairro Barra do Sahy, com mais ações integradas, ele também apresentou os 78 

números de apreensões, demolições, embargos, multas e notificações feitas no mês 79 

passado. Então o Presidente passou a palavra para o conselheiro Paulo Greco que 80 

cobrou a fiscalização no Bairro de Paúba, e foi prontamente respondido pelo 81 

Presidente, sendo informado que a secretaria irá fazer uma fiscalização integrada no 82 
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bairro solicitado. Dando continuidade a pauta, o Presidente solicitou a deliberação 83 

sobre a elaboração de um edital de chamamento público visando a contratação de 84 

instituição/empresa para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, 85 

utilizando-se recursos do FUNDAM e ouvida a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos. 86 

O conselheiro Claudio solicitou a palavra, que foi aceita pelo Presidente, então o 87 

conselheiro questionou a respeito do uso de recursos do Fundo de Saneamento 88 

Básico para isso, então foi respondido pelo Presidente que ele não vê nenhum 89 

problema em usar recursos desse fundo, após isso o conselheiro Luiz Tadeu teve a 90 

palavra, com dúvidas a respeito de usar recursos de outros fundos, que foi respondida 91 

pelo Presidente, e na sequência o Conselheiro Luiz Tadeu, informou que não 92 

concorda em usar os recursos financeiro do FUNDAM. Teve a palavra a Heleonora, 93 

que teceu comentários sobre o assunto, informando que atualmente o FUNDAM conta 94 

com linhas prioritárias de investimentos que incluem resíduos sólidos, e que o Fundo 95 

de Saneamento ainda não foi estruturado, e continuou informando que hoje o 96 

FUNDAM já prevê vinte por cento de seus recursos para uso em projetos voltados a 97 

resíduos sólidos e que isso torna o processo mais rápido do que no Fundo de 98 

Saneamento que ainda não possui linhas prioritárias para uso dos recursos. O 99 

conselheiro Claudio perguntou se pode ser feito contratação de empresa pelo Fundo 100 

ou somente ONG´s, o Presidente informou que se posicionaria em data a ser definida, 101 

pois teria que consultar mais a fundo as resoluções. Então o Presidente informou que 102 

independente de ser instituição, empresa ou ONG, o conselho tem que deliberar o 103 

chamamento, onde deverá constar quem pode e quem não pode participar. O 104 

conselheiro Luiz Tadeu perguntou por quem será elaborado esse edital, sendo 105 

imediatamente respondido pelo Presidente, que disse que o edital será elaborado 106 

pela Semam e pela respectiva Câmara Técnica, e que após isso ainda ser aprovado 107 

pelo Comam, então o Presidente colocou a elaboração de um edital de chamamento 108 

público visando a contratação de instituição/empresa para a elaboração do Plano 109 

Municipal de Resíduos Sólidos, utilizando-se recursos do FUNDAM em votação e o 110 

mesmo foi aprovado por unanimidade. Então o Presidente prosseguiu com a 111 

deliberação sobre a elaboração de um edital de chamamento público visando a 112 

contratação de instituição/empresa para a elaboração do Plano Municipal de 113 

Educação Ambiental, utilizando-se recursos do FUNDAM – Fundo Municipal de Meio 114 

Ambiente do Município de São Sebastião e ouvida a Câmara Técnica de Educação 115 

Ambiental, então continuou informando que a Câmara Técnica de Educação 116 

Ambiental, juntamente com os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e da 117 

Secretaria de Educação, irão redigir o edital e colocar para deliberação do Conselho, 118 

então ele colocou em votação a elaboração do edital e o mesmo foi aprovado por 119 

unanimidade. O conselheiro Cláudio agradeceu a atenção do Presidente. O 120 

Presidente deu prosseguimento a pauta, passando para os informes gerais, onde 121 

foram feitos agradecimentos aos conselheiros. O conselheiro Alexandre Ranalli 122 

explanou a respeito das invasões de áreas, e sugeriu investimento em projetos de 123 
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divulgações, ações e campanhas para sensibilizar a sociedade pela educação 124 

ambiental em colaborar com a diminuição dessas invasões. A conselheira Niuara 125 

aproveitou para convidar a SEMAM e os outros conselheiros a participarem do evento 126 

Webinar, patrocinado pela Petrobras, que tratará da implantação das dezessetes 127 

ODS´s da ONU no município de São Sebastião. O Conselheiro Luiz Tadeu requereu 128 

que conste em ata um elogio e um cumprimento ao conselheiro Cláudio Tiago pela 129 

dedicação durante esses quarenta anos de serviço público prestados junto à 130 

Universidade de São Paulo – USP e em nossa região, disse também que a sua 131 

colaboração é excepcional.  O Conselheiro Cláudio agradeceu o elogio. Nada mais 132 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu 133 

por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das 134 

Dores Lopes, secretária executiva e o Presidente deste Conselho, José Augusto de 135 

Carvalho Mello. 136 

 137 

 138 
 José Augusto de Carvalho Mello   Heleonora das Dores Lopes 139 
   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 140 
 141 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE SEIS DE 142 
MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 143 
 144 
CONSELHEIROS PRESENTES: 145 
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO    ___________________ 146 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 147 

TALLES DA SILVA FULY      ___________________  148 

ANDRESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA    ___________________ 149 

SERGIO ARNALDO BRAZ      ___________________ 150 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 151 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 152 

LUCAS H. C. RIGUEIRAL      ___________________ 153 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 154 

ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID    ___________________ 155 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 156 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 157 

SERGIO PEREIRA DE SOUZA     ___________________ 158 

PAULO GRECO JÚNIOR      ___________________ 159 



ENTIDADE QUE 

REPRESENTA
RUBRICA EMAIL

T JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO MELLO PRESENTE semam@saosebastiao.sp.gov.br

S DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES dhmzed@hotmail.com

T LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO PRESENTE luis.eduardo@saosebastiao.sp.org.br

S MARCONI XAVIER DE OLIVEIRA marconi.oliveira@saosebastiao.sp.gov.br

T ANA CRISTINA ROCHA SOARES ana.soares@saosebastiao.sp.gov.br

S FERNANDA CAROLINA SOUZA LIMA PALURI CUNHA deptovigsaudess@gmail.com

T SANDRA REGINA MORI PRESENTE sandra.mori@hotmail.com 

S TALLES DA SILVA FULY PRESENTE tsfuly@hotmail.com 

T CESAR ARNALDO ZIMMER cesarazimmer@gmail.com

S NUBIA DOS ANJOS nuanjos@hotmail.com

T ADRIANA AUGUSTO BALBO VENHADOZZI adrianabalbo@saosebastiao.sp.gov.br

S ANDRESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA PRESENTE
T GELSON ANICETO DE SOUZA gelson.souza@saosebastiao.sp.gov.br

S SERGIO ARNALDO BRAZ PRESENTE sergio.bras@saosebastiao.sp.gov.br

T GUILHERME ACIEN RUIZ PRESENTE seducsaosebastiao@gmail.com

S DANIEL GARRIDO MACEDO DE ARAÚJO seducsaosebastiao@gmail.com

T MÁRCIO DE FREITAS JORGE mfjorge@gmail.com

S RENAN DOS ANJOS PEREIRA renan.anjjos@gmail.com

T MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ ONG - ICC contato@icc.eco.br, fecarbonelli@hotmail.com

S RENATA FERREIRA DA CRUZ ONG - ICC PRESENTE cruz.renata@hotmail.com.br

T LUCCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL ONG - ASCAM PRESENTE ascam.camburi@gmail.com

S JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA ONG - ITM FALTA JUSTIFICADA terraemar.sseba@gmail.com, jacque.itm@gmail.com

T CLAUDIO GONÇALVES TIAGO EDUCAÇÃO - CEBIMAR PRESENTE cebimar@usp.br, clgtiago@usp.br

S ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID EDUCAÇÃO - RAÍZES PRESENTE raizesinstituto@gmail.com, lopesranali@uol.com.br

T NIUARA HELENA LEAL TEDESCO COM/IND - APHM PRESENTE contato@praiademaresias.com.br, niuara@tocadapraia.com.br

S ANDRÉ VITÓRIO TESTON COM/IND - APHM contato@praiademaresias.com.br, andre@pantaimaresias.com.br

T ROGER MARQUES KERR CLA/PRO - AEAASS aeaass@uol.com.br

S JULIANA DE LUNA CABRERA CLA/PRO - AEAASS aeaass@uol.com.br, 

T MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO CLA/PRO - ACESS gerencia@acesaosebastiao.com.br, marco.crav@terra.com.br

S FLÁVIO DOS SANTOS PEREIRA CLA/PRO - ACESS flavio@keymarine.com.br

T LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO CLA/PRO - OAB PRESENTE sao.sebastiao@oabsp.org.br, ltop@uol.com.br

S GRAZIELA SANTOS CLA/PRO - OAB grazielasnt@hotmail.com

T SERGIO PEREIRA DE SOUZA
FED/ASS - FEDRAÇÃO PRÓ 

COSTA ATLÂNTICA PRESENTE sergio.p.souza@bol.com.br

S TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO FED/ASS -AMIGOS DO GUAECÁ FALTA JUSTIFICADA guaecaquadras@gmail.com, tatiana@flowdesenvolvimentosustentavel.com

T TATIANA BENASSI FELIX FED/ASS - SOMAR tatianabenassi@bol.com.br

S PAULO GRECO JUNIOR FED/ASS - AMO PAÚBA PRESENTE paulo@amopauba.org.br
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