
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMAM 

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

  Tel.: (12) 3892-6000 – comam@saosebastiao.sp.gov.br                   1 de 1 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 11/02/2021 

Horário: 16:00 

Local: Videoconferência – Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 

1. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

2. Retorno sobre a notificação à empresa S.A Ambiental; 

3. Retorno sobre a reunião com a Sabesp; 

4. Retorno da solicitação sobre participação popular nas reuniões on-line; 

5. Apresentação do Projeto “Conhecer para conservar”, proposto pelo Instituto de 

Conservação Costeira; 

6. Apresentação da Proposta de capacitação em Taxonomia de campo e 

classificação de fitofisionomias sobre restinga litorânea para servidores da 

Semam; 

7. 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 FEVEREIRO DE 2021. 1 

 2 

Ao décimo primeiro dia do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um, quinta-feira, por 3 

videoconferência na plataforma Zoom Meetings, tendo início após as dezesseis horas, 4 

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

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

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

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

dezoito, desejou a todos uma boa tarde e iniciou a reunião conforme a pauta do dia. O 9 

Presidente passou a palavra para o Diretor Flávio, para que ele falasse sobre o primeiro 10 

assunto da pauta, que foi o relatório mensal da fiscalização ambiental, então o Diretor 11 

apresentou as ações do mês de janeiro e relatou que durante o mês foram registradas 12 

trinta e nove denúncias e que vinte e cinco dessas já foram atendidas e que o restante 13 

está em trâmite para retorno e monitoramento, ele também disse que foi dado 14 

continuidade nos atendimentos dos vinte e dois processos de ações civis públicas 15 

atendidas pela fiscalização ambiental e apresentou uma planilha com os atendimentos 16 

das ocorrências de janeiro. Então o Presidente agradeceu a apresentação e passou para 17 

o segundo item da pauta que era o retorno da notificação feita à empresa S.A Ambiental, 18 

para isso o Presidente passou a palavra para a representante da S.A Ambiental, senhora 19 

Tatiana, que explicou que a empresa já faz trabalhos de conscientização ambiental por 20 

meio de matérias em sites da região e da Prefeitura, publicações em jornais e revistas 21 

locais e por meio de um folheto explicativo feito e distribuído pela empresa e pela 22 

Prefeitura e apresentou relatório com comprovantes desses trabalhos e disse também 23 

que o os quantitativos de coleta de resíduos recicláveis tem aumentado, o que comprova 24 

que as ações estão sendo feitas, então encerrou dizendo que assim que o Plano 25 

Operacional apresentado pela empresa for aprovado pela Prefeitura, eles iniciarão 26 

campanhas específicas para coleta seletiva. A conselheira Tatiana Prestes agradeceu o 27 

retorno, fez algumas considerações e solicitou que seja feito pela Prefeitura o Plano 28 

Municipal de Resíduos Sólidos. Em seguida o Presidente continuou a pauta da reunião 29 

com o retorno sobre a reunião com a Sabesp, passando a palavra para o Secretário 30 

Adjunto Daniel Mudat, que explicou sobre a ação de fiscalização ambiental feita pela 31 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente em conjunto com a Sabesp e o Instituto 32 

Conservação Costeira - ICC, dizendo que essa ação foi voltada ao caça esgoto e a 33 

verificação de lançamentos de esgoto na rede de águas pluviais, e disse que a ação 34 

aconteceu entre o final de setembro e novembro do ano dois mil e vinte, onde foram 35 

inspecionados dez quilômetros de rede, que abrangeu setecentos e noventa e cinco 36 

ligações e cento e três pontos de infiltrações. Dessas setecentos e noventa e cinco 37 

ligações foram identificados pontos de interligações em galeria com a rede de esgoto, 38 

onde serão tratados os serviços ou reparos com a Sabesp e a Secretaria Municipal de 39 

Serviços Públicos, por se tratar de trabalho pesado, que envolve aberturas de caixas de 40 

inspeções e de eventuais quebras de calçadas. O Secretário Adjunto passou os números 41 

dos serviços realizados no mês de novembro, que foram na ordem de quatro mil 42 
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quatrocentos e sessenta metros de extensão de rede, abertura de caixas de passagens e 43 

lançamento de fumaça na rede. O conselheiro Cláudio Tiago, questionou o 44 

desconhecimento do teste de fumaça, que foi prontamente explicado pelo senhor Daniel. 45 

Continuando a apresentação o senhor Daniel continuou falando dos serviços realizados e 46 

disse que as ações foram feitas nas praias da Baleia e Barra do Sahy, disse também que 47 

foram inspecionados dois mil cento e setenta metros de extensão na Barra do Sahy e três 48 

mil quatrocentos e sessenta metros de extensão na Baleia. Seguindo a explicação ele 49 

apresentou uma planilha da Fiscalização da Prefeitura, com os dados coletados durante 50 

as ações e disse que foram mais de trinta notificações para ligação na rede. Em seguida 51 

o Presidente deu sequência à pauta, com a apresentação do projeto conhecer para 52 

conservar, proposto pelo Instituto de Conservação Costeira - ICC, fazendo primeiro as 53 

considerações da SEMAM e em seguida passando a palavra para a Senhora Angélica, 54 

representante do ICC, que fez a apresentação do projeto, que tem o objetivo de fortalecer a 55 

política de educação ambiental por meio de visitação das escolas de São Sebastião na 56 

Unidade de Conservação APA Baleia Sahy, e que os resultados esperados são: possibilitar a 57 

sensibilização e conscientização dos alunos e professores da rede municipal, ampliar as 58 

ações e projetos de educação ambiental e criar uma rede de agentes ambientais mirins, tendo 59 

como ações previstas: palestras, visitas monitoradas e a formação de jovens para atuar em 60 

ações de educação ambiental e ecoturismo. Teve a palavra a Conselheira Fernanda 61 

Carbonelli, que acrescentou que a ideia do ICC é fomentar fundos, captar recursos por meio 62 

de direcionamento de imposto de renda e possíveis parceiros para o projeto e salientou que é 63 

um projeto explorado e testado. Após a apresentação do ICC, o Presidente agradeceu a 64 

apresentação e deu a palavra para o senhor Lobato, também representante do ICC, que 65 

comentou que investir em educação ambiental é investir em transformação e citou a 66 

importância de desenvolver esse projeto ambiental. Após essa fala a conselheira Tatiana 67 

Prestes parabenizou o ICC pela proposta e questionou a respeito do encaminhamento do 68 

projeto, se o mesmo seria aprovado pelo COMAM ou seria enviado para Câmara Gestora do 69 

FUNDAM, então o Presidente informou que o ICC receberá um Comunique-se para 70 

esclarecer sobre a captação de recursos para execução do projeto, e que após os 71 

esclarecimentos, o projeto será encaminhado para Câmara Gestora do Fundo, se 72 

aprovado lá, o projeto retorna para o COMAM para votação. Então a conselheira Tatiana 73 

Prestes enfatizou que foi dito em reunião do ano anterior sobre a importância de se fazer 74 

um edital de chamamento público para o uso dos recursos do Fundam. O Presidente teve 75 

a palavra e agradeceu a participação da conselheira, dando andamento na pauta com a 76 

apresentação da proposta de capacitação em taxonomia de campo e classificação de 77 

fitofisionomias sobre restinga litorânea para servidores da Semam. A Bióloga Heleonora 78 

explanou sobre o curso de capacitação, que tem como objetivo auxiliar e atualizar os técnicos 79 

e servidores da Semam, da Defesa Civil e do COMAM, utilizando os recursos das 80 

compensações para supressão de árvores, conforme disposto na lei dois mil seiscentos e 81 

trinta e sete de dois mil e dezenove, para o financiamento desse curso que também terá 82 

vagas para conselheiros e disse que o investimento será no valor de quinze mil quatrocentos 83 

e setenta e seis reais. Teve a palavra a conselheira Fernanda Carbonelli, que questionou a 84 

respeito da proposta e valores, sendo os questionamentos prontamente explicadas pela 85 

Bióloga Heleonora, que citou a Lei Municipal dois mil seiscentos e trinta e sete do ano dois mil 86 
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e dezenove, em seu artigo dez. Após isso a conselheira Fernanda Carbonelli, questionou de 87 

que forma foi feito o convite para contratação da empresa, então o Presidente respondeu que 88 

não houve convite, que foi feito apenas um orçamento de intensão, para possível contratação 89 

do serviço. A conselheira solicitou que se faça convites para empresas locais para que essas 90 

empresas deem o curso. O Presidente acatou a sugestão e disse que enviará a proposta para 91 

próxima reunião. Tendo a palavra a conselheira Tatiana Prestes, a mesma questionou a 92 

respeito do saldo total do fundo, o Presidente informou que solicitou para Secretaria da 93 

Fazenda e ainda não recebeu os valores, mas que assim que receber a informação, 94 

repassará aos Conselheiros. Dando continuidade à reunião, o Presidente explanou a 95 

respeito de informes gerais e explicou que a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos foi 96 

criada para atender e discutir assuntos específicos e que para convidar não conselheiros 97 

para participar dessa Câmara, é preciso anuência dos conselheiros participantes. A 98 

conselheira Tatiana Prestes, solicitou informação a respeito Câmara Técnica de Resíduos 99 

Sólidos e perguntou se houve alterações a este respeito. A Bióloga Heleonora respondeu 100 

que a Câmara Técnica se reúne e delibera sobre as demandas específicas e que se os 101 

componentes tiverem dificuldades em algum assunto, podem indicar profissionais não 102 

conselheiros para auxiliá-los no assunto, mas que antes de convidar a pessoa, os 103 

componentes da Câmara precisam aprovar o convite, e que os convidados ajudam os 104 

conselheiros somente quando os assuntos precisam de um parecer técnico específico ou 105 

operacional. A conselheira Tatiana informou que não está de acordo com a posição, pois 106 

foram convidadas pessoas que estavam relacionadas na pauta. Após isso o Presidente 107 

informou que está registrando sua posição e passou a palavra para o conselheiro Paulo 108 

Greco, que perguntou se houve algum problema na ação que ocorreria no dia oito em 109 

Paúba. O Presidente Informou que a ação aconteceu sim e que o conselheiro Paulo 110 

Greco havia sido convidado e não compareceu, e que haverá nova ação depois do 111 

Carnaval. Após isso o Presidente agradeceu os presentes e informou que o número de 112 

telefone de denúncias da Secretaria de Meio Ambiente é o três oito nove dois seis mil. 113 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos 114 

e deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das 115 

Dores Lopes, secretária executiva e o Presidente deste Conselho, José Augusto de 116 

Carvalho Mello. 117 

 118 
 119 

 José Augusto de Carvalho Mello   Heleonora das Dores Lopes 120 
   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 121 
 122 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE SEIS DE 123 
MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 124 
 125 
CONSELHEIROS PRESENTES: 126 
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES                               ___________________ 127 

LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO    ___________________ 128 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 129 

TALLES DA SILVA FULY                                                            ___________________ 130 
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ANDRESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA                                        ___________________ 131 

SERGIO ARNALDO BRAZ                                                          ___________________ 132 

GUILHERME ACIEN RUIZ                                                    ___________________ 133 

RENAN DOS ANJOS PEREIRA                                                  ___________________ 134 

RENATA FERREIRA DA CRUZ                                                   ___________________ 135 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO                                                  ___________________ 136 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO                                            ___________________ 137 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO                                           ___________________ 138 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAUJO                               ___________________ 139 

PAULO GRECO JUNIOR                                                             ___________________ 140 



ENTIDADE QUE 

REPRESENTA
RUBRICA EMAIL

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

S DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES PRESENTE 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 PRESENTE 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 ascam.camburi@gmail.com

S JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA ONG - ITM 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 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
sergio.p.souza@bol.com.br

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

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

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