SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMAM

REUNIÃO ORDINÁRIA
Data da Reunião: 12/03/2020
Horário: 17:00
Local: Sala de Reuniões da Semam (Av. Guarda Mor Lobo Viana, nº 435 - Centro)

PAUTA
1. Apresentação do Processo de aquisição dos Tablet’s;
2. Manifestação do ICC sobre o Plano Diretor;
3. Prestação de contas da SEFAZ sobre o FUNDAM;
4. Informes Gerais.

FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ
Presidente do COMAM
Secretário de Meio Ambiente
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2020.
Ao décimo segundo dia do mês de março de dois mil e vinte, quinta-feira, na Sala de
Reuniões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada na Avenida Guarda Mor
Lobo Viana, número quatrocentos e trinta e cinco, no Shopping Pierotti, sala onze do
bloco A, no centro da cidade, tendo sua primeira chamada após às dezoito horas e sendo
constatado quórum, o Senhor Flávio Fernandes de Queiroz, Secretário de Meio
Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião –
COMAM, conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e nove de dois mil e
dezessete e Lei Municipal número dois mil quinhentos e oitenta e oito de dois mil e
dezoito, deu início a reunião desejando uma boa noite a todos. O Presidente Flávio iniciou
a reunião retirando o segundo item da pauta, que seria a Manifestação do ICC sobre o
Plano Diretor, pois o ICC que havia solicitado a inclusão, e o mesmo solicitou a retirada.
O Presidente passou para o primeiro item da pauta que era a apresentação do processo
de aquisição dos tablets, então a Heleonora mostrou no telão o comprovante da compra
no portal transparência e o processo de aquisição na íntegra, então o Conselheiro
Cláudio disse que o que ele entendeu que foi questionado já estava respondido no portal
da transparência, que mostrava as configurações dos aparelhos e os valores pagos por
cada um, então a Heleonora lembrou que a respeito da configuração, a mesma foi
indicada por um professor da Fatec que na ocasião estava criando um software para a
fiscalização usar, então a configuração seria a adequada para suportar o programa que
ele estava criando, porém o mesmo não terminou o programa, e a fiscalização ficou só
com o tablet. A Heleonora também informou que a equipe de fiscalização abriu mão dos 9
mil reais destinados a aquisição dos GPS’s, pois os tablets estão fazendo sendo
suficientes para serem usados como máquina fotográfica e como GPS. A conselheira
Renata questionou se não seria bom ter também um GPS caso o tablet falte, então o
Diretor da Fiscalização, senhor Flávio, disse que não era preciso. A Heleonora passou as
especificações dos tablets e lembrou que os próprios conselheiros haviam sugerido que
se adquirisse tablets com boas câmeras para não ser preciso comprar máquinas
fotográficas, e perguntou se havia mais alguma dúvida a respeito das aquisições. O
Conselheiro Luiz Tadeu tomou a palavra e disse que queria ressaltar que seus
questionamentos não se tratavam de desconfianças, mas que ele estranhava a diferença
de preços entre a aquisição e o preço da internet. Dando continuidade a pauta, o
Presidente passou para a prestação de contas do FUNDAM feita pela Secretaria da
Fazenda, então a Heleonora apresentou um resumo analítico que apresentava todas as
entradas e saídas do Fundo, então o Conselheiro Luiz Tadeu questionou quais eram as
entradas referentes ao ICMS Ecológico, então a Heleonora explicou que sobre isso,
existe a lei Estadual que não prevê necessariamente que os recursos do ICMS Ecológico
sejam destinados ao uso para o Meio Ambiente, porém a Lei Municipal de criação do
COMAM e do FUNDAM destina esses recursos ao FUNDAM, e não especifica qual
porcentagem, dando a entender então que seriam os 100%, então ela explicou que por
haver esse impasse de entendimento entre Fazenda e Meio Ambiente, a SEMAM
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provocou a Procuradoria Municipal para os devidos esclarecimentos, e os mesmos se
posicionaram afirmando ser de direito do FUNDAM os 100% dos recursos recebidos pela
Municipalidade devido o recolhimento do ICMS Ecológico. A Heleonora explicou também,
que devido a cúmulo de processos da procuradoria, essa análise só foi entregue na
semana da presente reunião, e que em contato com a Fazenda, a mesma informou que o
ICMS Ecológico referente ao mês de janeiro seria de aproximadamente 64 mil reais, e
que o de fevereiro seria apurado ainda. Então a Heleonora explicou que em janeiro a
Fazenda fez um depósito simbólico de 100 mil reais, que seria referente ao ICMS
Ecológico, até que se decidisse qual seria a porcentagem a ser destinada ao FUNDAM,
visto decisão já tomada, a Fazenda calculará a diferença da sobra de janeiro para o valor
devido em fevereiro e fará o devido depósito. Então o Conselheiro Luiz Tadeu questionou
desde quando e quanto deveria ter sido repassado ao FUNDAM, então o Presidente e a
Heleonora fizeram a retrospectiva do que havia acontecido sobre o assunto, mas não foi
suficiente para sanar as dúvidas do Conselheiro, sendo assim, ficou acordado que a
Secretaria da Fazenda será convocada para prestar as devidas informações durante a
próxima reunião ordinária no centro da cidade. Foi discutido entre os Conselheiros sobre
o acesso da sociedade civil organizada aos recursos do FUNDAM e ficou resolvido que
na próxima reunião será feita a análise da proposta da Conselheira Fernanda Carbonelli e
será dada ampla divulgação dos procedimentos para acesso aos recursos. O Presidente
passou para o próximo item da pauta que era um questionamento da Conselheira
Fernanda Carbonelli sobre um muro feito num terreno conhecido como mirante de
Juquehy. O Presidente disse que pelo fato de a Conselheira não estar presente, ele não
sabe exatamente o que ela queria questionar, mas que fez um levantamento sobre a área
e informou que a é uma área particular, matriculada, e que o muro feito pelo proprietário
tem 2,80 m e a lei permite que tivesse até 3 m e que a calçada dele por lei teria que ter
pelo menos 1,5 m e ele fez com 3 m, e que ele só fez a calçada e o muro porque vinha
sendo notificado pela Prefeitura para fazer os dois, que além disso, o terreno estaria
sendo usado para depósito de resíduos pela população local, havia tido tentativa de
estupro e que até um cadáver já foi jogado no local, o que encorajou o proprietário a
construir tanto o muro quanto a calçada, afim de não ter mais problemas no local. Os
Conselheiros discutiram sobre o assunto. O Presidente entrou no próximo assunto
pedindo autorização para utilizar recursos do FUNDAM para emitir as certidões das
matrículas referentes ao mangue da Enseada, porém o Conselheiro Marco se
disponibilizou a pagar, sendo assim não foi necessário deliberar sobre o assunto. O
Presidente apresentou a Bióloga Daniela, que assumi nesta data como concursada na
SEMAM. Acabando a pauta, o Presidente pediu licença para colocar em pauta a
prestação de contas do uso dos equipamentos doados a Fiscalização Ambiental, e todos
concordaram, então o Presidente passou a palavra para o Diretor Flávio. O Diretor Flávio
apresentou um relatório no qual ele explica que para o monitoramento mensal das áreas
de invasão a fiscalização usa os veículos doados para chegar até o local, também utiliza
o drone para as imagens aéreas e os tablets para as fotos terrestres e uso de dados de
GPS, além das mochilas que armazenam equipamentos. O Diretor apresentou o
monitoramento de uma área em Camburi e outra no Piavú e mostrou as fotos e imagens
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das áreas monitoradas. O conselheiro Luiz Tadeu elogiou os trabalhos da Fiscalização
Ambiental. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e
participação de todos e deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada
por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária designada e o Presidente deste
Conselho, Flávio Fernandes de Queiroz.

Flávio Fernandes de Queiroz
Presidente do COMAM

CONSELHEIROS PRESENTES:
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO
SANDRA REGINA MORI
RENATA FERREIRA DA CRUZ
CLAUDIO GONÇALVES TIAGO
ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID
ROGER MARQUES KERR
MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO
LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO
SÉRGIO PEREIRA DE SOUZA

Heleonora das Dores Lopes
Secretária Designada

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE ONZE DE
MAIO DE DOIS MIL E VINTE.
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