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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAM 

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. Deliberar o revezamento, e se aprovado, o local das reuniões do COMAM na 

Costa Sul; 

2. Porcentagem de repasse do ICMS Ecológico para o FUNDAM; 

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

para o COMAM; 

4. 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; 

5. Apresentação do Plano de Trabalho da S.A. Ambiental e apresentar propostas 

de melhorias na coleta seletiva; 

6. Mangue da Enseada; 

7. Balanço das ações do Projeto Verão no Clima; 

8. Andamento do Plano de Resíduos; 

9. Informes Gerais.     

 

 
 

FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ 
Presidente do COMAM 

Secretário de Meio Ambiente 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2020. 1 

 2 

Ao décimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, quinta-feira, na Sala de 3 

Reuniões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada na Avenida Guarda Mor Lobo 4 

Viana, número quatrocentos e trinta e cinco, no Shopping Pierotti, sala onze do bloco A, no 5 

centro da cidade, tendo sua primeira chamada após às dezessete horas e trinta minutos e 6 

sendo constatado quórum, o  Senhor Flávio Fernandes de Queiroz, Secretário de Meio 7 

Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião – 8 

COMAM, conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e nove de dois mil e dezessete 9 

e Lei Municipal número dois mil quinhentos e oitenta e oito de dois mil e dezoito, deu início a 10 

reunião desejando uma boa noite a todos. O Presidente iniciou a reunião com o primeiro 11 

assunto da pauta que era a deliberação sobre o revezamento dos locais das reuniões do 12 

COMAM e quais locais podem ser feitas as reuniões do COMAM na Costa Sul, ele lembrou 13 

que foi sugerido na reunião passada que a deliberação fosse feita nesta reunião. O 14 

Presidente sugeriu que as reuniões na Costa Sul fossem em Maresias dizendo que havia sido 15 

disponibilizado através da APHM o espaço de eventos Canto do Rio, então conselheira Maria 16 

Fernanda colocou a disposição o Verdescola na Barra do Sahy e o conselheiro Alexandre 17 

disponibilizou a Unidade II do Raízes Centro Educacional em Boiçucanga então os 18 

conselheiros presentes sugeriram que fosse feito o revezamento entre os lugares disponíveis. 19 

Ficou deliberado então que as próximas reuniões ocorreriam nos seguintes locais: em março 20 

na Semam, em abril no Verdescola, em maio na Semam, em junho no Raízes, em julho na 21 

Semam, em agosto no espaço de eventos Canto do Rio, em setembro na Semam, em 22 

outubro no Verdescola, em novembro na Semam e por fim, em dezembro no Raízes. Todos 23 

os presentes aprovaram a sequência e manteve-se o horário das reuniões.  O Presidente 24 

passou para o próximo assunto que era a porcentagem de repasse do ICMS Ecológico para o 25 

FUNDAM e disse que o assunto foi discutido na reunião da Câmara Gestora do FUNDAM e 26 

que ficou decidido que será enviada uma convocação para que a Secretaria da Fazenda por 27 

meio da gestora do fundo indicada por eles apresente a conciliação bancária, esclareça a 28 

contabilização do Fundo e envie um relatório detalhado com os aportes e com a previsão 29 

orçamentária do ano e que até o COMAM ter esses documentos em mãos o FUNDAM terá 30 

suas atividades paralisadas, então o Presidente aproveitou e retirou da pauta o item três, que 31 

era a deliberação sobre a aquisição de equipamentos de informática e ar-condicionado para o 32 

COMAM, visto que o FUNDAM estaria paralisado. Os conselheiros presentes concordaram 33 

com as deliberações feitas pela câmara gestora. O Presidente passou para o quarto item da 34 

pauta que era a deliberação sobre o uso de recursos do Fundo Municipal de Saneamento 35 

Ambiental e Infraestrutura - FMSAI para viabilização do projeto de “Proteção e prevenção à 36 

poluição dos recursos hídricos através do monitoramento das redes de esgotamento 37 

sanitário”. O Presidente informou que esse projeto foi elaborado pela fiscalização ambiental e 38 

que foi aprovado pela câmara gestora do FMSAI e pediu que o fiscal Luiz Antônio, conhecido 39 

como Cabrera, apresentasse o projeto. O Cabrera iniciou a apresentação dizendo que esse 40 

projeto foi escrito pela fiscalização ambiental nos moldes previstos pelo COMAM e explicou 41 

as dificuldades da fiscalização nas vistorias em redes de esgoto e galerias de drenagem, por 42 

serem estruturas subterrâneas, em seguida ele fez a apresentação com os tópicos 43 

identificação do proponente, justificativa, objeto, objetivo, metas, metodologia, insumos e o 44 

orçamento do projeto. O Presidente tomou a palavra e disse que a câmara gestora havia 45 

deliberado a favor da aquisição apenas do insuflador de fumaça, do refil líquido para fumaça e 46 
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da máquina de filmagem que é a câmera de vídeo inspeção e o monitor e explicou que não 47 

havia sido aprovado a aquisição da impressora, do kit de refil para a impressora e do veículo. 48 

Alguns conselheiros presentes tiraram dúvidas sobre como funcionam os equipamentos e 49 

sanadas as dúvidas o Presidente colocou o projeto em votação e o mesmo foi aprovado por 50 

unanimidade. O Presidente então passou para o quinto item da pauta que era a apresentação 51 

do Plano de Trabalho da S.A. Ambiental e a apresentação das propostas de melhorias na 52 

coleta seletiva e o Presidente informou que a empresa teve um imprevisto e não conseguiu 53 

enviar os dados e que será solicitado novamente para apresentação nas próximas reuniões. 54 

O Presidente iniciou o próximo assunto que era o Mangue da Enseada, dizendo que a 55 

conselheira Jacqueline havia solicitado a inclusão do assunto na pauta, então ele mostrou 56 

imagens aéreas do local e a delimitação da área para que todos pudessem conhecer e 57 

entender e nas imagens aéreas ele mostrou que o local permanece preservado há anos, a 58 

conselheira Jacqueline disse que essa área precisa de mais atenção do poder público, que 59 

precisa ser uma área protegida, o Presidente disse que já é protegida por ser APP, a 60 

Jacqueline diz que a comunidade local almeja que seja criada uma APA no local e o 61 

Presidente diz que é preciso estudos e levantamentos para isso. Os presentes discutem 62 

sobre o assunto e fica deliberado que será solicitado para a secretaria de Urbanismo 63 

informações acerca da propriedade do local e se existe matrícula dos imóveis. A Jacqueline 64 

agradece a todos. O Presidente segue a pauta com o balanço das ações do Projeto Verão no 65 

Clima e informa que a campanha conta com quatorze monitores em duas praias, sendo elas a 66 

Cigarras (Costa Norte) e  Maresias (Costa Sul), ele disse ainda que foram feitas 67 

aproximadamente uma mil abordagens a moradores, turistas e veranistas para a 68 

conscientização e educação ambiental, que nesse período foram recolhidos doze sacos de 69 

lixo de cinquenta litros, com os mais diversos resíduos e que dentre os resíduos recolhidos, a 70 

maioria eram de garrafas pets, copos descartáveis, canudos, tampinhas plásticas e metálicas, 71 

entre outros e que a bituca de cigarro é a grande campeã dos resíduos descartados nas 72 

praias, contabilizando aproximadamente setenta por cento do volume coletado. Os 73 

conselheiros parabenizaram as ações e disseram que poderia haver em mais praias. O 74 

Presidente deu início ao assunto andamento do Plano de Resíduos e informou que o mesmo 75 

se encontrava na secretaria de administração. O Presidente encerrou com os informes gerais 76 

apresentando o organograma da SEMAM. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 77 

agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a reunião, com esta ATA 78 

lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária designada e o Presidente 79 

deste Conselho, Flávio Fernandes de Queiroz. 80 

 81 
 82 
 83 

 Flávio Fernandes de Queiroz    Heleonora das Dores Lopes 84 
   Presidente do COMAM            Secretária Designada 85 
 86 
CONSELHEIROS PRESENTES: 87 
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO    ___________________ 88 

NÚBIA DOS ANJOS       ___________________ 89 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 90 

MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ    ___________________ 91 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 92 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA     ___________________ 93 
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ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID    ___________________ 94 

ROGER MARQUES KERR      ___________________ 95 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO     ___________________ 96 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 97 






