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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Data da Reunião: 20/05/2020
Horário: 18:00
Local: Videoconferência (Zoom Meetings)

PAUTA
1. Deliberação do Licenciamento Ambiental de Cemitério Municipal – Processo nº
4435/2020;
2. Informações sobre resultados com o uso dos Trituradores de Poda;
3. ICMS Ecológico;
4. Informes Gerais.

FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ
Presidente do COMAM
Secretário de Meio Ambiente
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MAIO DE 2020.
Ao vigésimo dia do mês de maio de dois mil e vinte, quarta-feira, por videoconferência na
plataforma Zoom Meetings, tendo início após as dezoito horas, depois de ser 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 lembrou que na última
reunião havia sido aprovada a Resolução dois de dois mil e vinte, que autoriza e
regulamenta as reuniões do COMAM a serem feitas por videoconferência durante o
período de pandemia do COVID-19, ele também lembrou que na última reunião foi
aprovada a reunião que estava acontecendo, então apresentou a pauta do dia. O
Presidente iniciou os assuntos a serem tratados no dia com a deliberação sobre o
licenciamento ambiental do cemitério municipal a ser instalado no bairro Jaraguá. O
Presidente fez uma breve apresentação sobre o que consta no processo de licenciamento
número quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco de dois mil e vinte, ele iniciou
apresentando partes da Deliberação CONSEMA número um de dois mil e dezoito que
definem os licenciamentos ambientais de cemitérios como parte dos licenciamentos a
serem feitos pelas prefeituras municipais, em seguida ele apresentou na tela da
videoconferência as justificativas para implantação do cemitério no Jaraguá. O
conselheiro Paulo pediu a palavra e perguntou porque ao invés de implantar um cemitério
a prefeitura não implanta um crematório, até por causa do COVID-19. O Secretário
respondeu que a prefeitura tem um projeto de estudo sobre a implantação de um
crematório no município, mas que isso não seria a curto prazo. O conselheiro Paulo
perguntou se a deliberação do conselho era só a respeito do uso da área, o Secretário
respondeu que a área já foi desapropriada para esta finalidade e explicou que a
deliberação do COMAM é a respeito da implantação do Projeto que estava sendo
apresentado para aquela área. O Secretário falou o tamanho da área e disse que não
haveria supressão de vegetação nativa para a implantação do projeto apresentado, então
apresentou na tela da videoconferência a caracterização ambiental da área. O conselheiro
Claudio perguntou se o cemitério será vertical, sem covas no terreno, evitando
contaminação do lençol freático. O Secretário respondeu que as covas serão horizontais
e que foram feitas sondagens na área e que no decorrer da apresentação ele mostrará. O
Secretário voltou a apresentação e mostrou que não haverá necessidade de supressão
de indivíduos arbóreos, a conselheira Renata perguntou onde estavam as Após na área,
o Secretário mostrou dois cursos d’água e onde eles passam pela área e mostrou que a
área de preservação permanente - APP está sendo respeitada, em seguida ele mostrou
o projeto executivo com todas as covas a serem implantadas e mostrou na tela os
principais itens do projeto executivo. O conselheiro Roger perguntou se estava previsto
no projeto a recuperação da APP, o Secretário disse que sim. A conselheira Renata
perguntou pelo chat se ia ter poço de monitoramento dos corpos hídricos para garantir
que não está havendo contaminação. O Secretário respondeu que sim e que na
apresentação mostra as sondagens feitas até o momento. Em tempo, vale constar que
durante as apresentações de textos na tela da videoconferência, os participantes da
reunião sinalizavam no chat da reunião quando tinham encerrado a leitura, e só após a
manifestação dos mesmos é que as telas eram mudadas. O Secretário continuou a
apresentação mostrando os poços de sondagens, os resultados das sondagens e disse
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que em nenhuma das sondagens foi encontrado água, mas que ainda assim será feito o
acompanhamento, depois ele apresentou uma certidão de uso e ocupação do solo
referente a área e por fim apresentou o zoneamento ecológico-econômico em que a
área está inserida, então a apresentação chegou ao fim e ele perguntou se alguém
ainda tinha alguma dúvida em relação ao licenciamento do cemitério em questão, a
conselheira Renata se manifestou no chat escrevendo que sua preocupação era mais
pelos corpos hídricos, mas que parecia estar tudo ok. O Secretário disse que se alguém
tivesse alguma colocação ou se alguém se opusesse ao licenciamento em discussão se
manifestasse. Ninguém se manifestou, então ele perguntou se todos aprovavam o
licenciamento do cemitério em questão e todos sinalizaram que sim, então ele pediu que
se manifestassem pelo chat, então os conselheiros Claudio, Anne, Sérgio Arnaldo,
Renata, Roger, Núbia e Tatiana Bonassi deram de acordo pelo chat, os outros se
manifestaram pelo vídeo e o Presidente deu o licenciamento como aprovado por
unanimidade. Seguindo a pauta, o Presidente passou para o item que tratava das
informações sobre os resultados com o uso dos trituradores de poda, conforme solicitado
pela conselheira Tatiana Prestes, disse ele. O Presidente apresentou um relatório feito
pela divisão de agricultura e abastecimento que mostra a quantidade de podas entregues
e fotos das entregas de alguns caminhões de podas, depois ele disse que apenas oito ou
nove agricultores quiseram receber esse material até o momento e que esses
interessados estão cadastrados e estão sendo atendidos conforme demanda. O
Presidente também esclareceu como funciona a logística de uso das máquinas
trituradoras, da coleta, armazenamento e distribuição das podas. A conselheira Tatiana
Prestes agradeceu as informações, parabenizou, tirou dúvidas e informou que um
munícipe do bairro das Cigarras colocou à disposição sua área para armazenamento de
podas. O Presidente passou para o próximo item da pauta, que era o ICMS Ecológico, ele
apresentou uma planilha com os valores e passou a palavra para a Heleonora explicar
sobre a mesma. A Heleonora informou que os dados apresentados foram passados pela
senhora Hermínia e disse que a mesma não conseguiu participar da reunião, então a
Heleonora explicou os valores de entrada do ICMS Ecológico do mês de janeiro a abril do
vigente ano e disse que atualmente o FUNDAM possui o valor total de quatrocentos e
sessenta e três mil reais. O conselheiro Paulo Greco tirou dúvidas sobre o uso dos
recursos do Fundo e questionou se já há definição de como será utilizado esses recursos
ou se estão aguardando projetos, o Presidente disse que ainda não houve apresentação
de projetos para uso desses recursos, a Heleonora disse que na última reunião da
Câmara Gestora do FUNDAM foi acordado que seria elaborado um edital de chamamento
público para uso desses recursos, ela também disse que o que o COMAM já tem, é a
resolução número um de dois mil e dezoito que diz como devem ser os projetos e o que
eles devem conter para solicitar os recursos e disse que como ainda não há nenhuma
linha específica para destinação, porque ainda não foi definido exatamente no que vão
ser usados os recursos, então qualquer projeto voltado para o meio ambiente hoje pode
entrar com a solicitação para acesso aos recursos, conforme a resolução número um de
dois mil e dezoito, a única coisa é que deve ser uma entidade sem fins lucrativos, então o
conselheiro Paulo pediu uma cópia desta resolução e a Heleonora disse que vai
reencaminhar no grupo do WhatsApp e por e-mail. Como informes gerais o Presidente
colocou em deliberação se a próxima reunião poderia ser adiantada para o próximo dia
dez e todos aprovaram. O conselheiro Paulo pediu para incluir o Sertão de Paúba na
próxima pauta e o Presidente aceitou. A conselheira Tatiana Prestes tirou dúvidas sobre
os procedimentos para apresentação de projetos para o FUNDAM. Ainda nos informes
gerais, o conselheiro Paulo questionou sobre a limpeza que houve no rio Paúba e
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questionou o motivo de a máquina não ter entrado no rio para fazer o desassoreamento,
ele também questionou sobre prazos de limpezas das margens dos rios, então o
Presidente explicou os problemas da área em questão e explicou os processos
administrativos que estão sendo tomados. Estiveram presentes na videoconferência os
conselheiros: Flávio Queiroz, Daniel Mudat, Núbia dos Anjos, Anne Faria, Sérgio Braz,
Guilherme Acien, Renata Cruz, Cláudio Gonçalves, Roger Kerr, Tatiana Prestes e Paulo
Greco. 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:
FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES
NUBIA DOS ANJOS
ANNE RANGEL FARIA
SERGIO ARNALDO BRAZ
GUILHERME ACIEN RUIZ
RENATA FERREIRA DA CRUZ
CLAUDIO GONÇALVES TIAGO
ROGER MARQUES KERR
TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO
PAULO GRECO JUNIOR

Heleonora das Dores Lopes
Secretária Designada

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE VINTE E
OITO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE.
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FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO
MARCONI XAVIER DE OLIVEIRA
ANA CRISTINA ROCHA SOARES
FERNANDA CAROLINA SOUZA LIMA PALURI CUNHA
RHODNE SANTOS SILVA
SANDRA REGINA MORI
CESAR ARNALDO ZIMMER
NUBIA DOS ANJOS
ADRIANA AUGUSTO BALBO VENHADOZZI
ANNE RANGEL FARIA
GELSON ANICETO DE SOUZA
SERGIO ARNALDO BRAZ
GUILHERME ACIEN RUIZ
DANIEL GARRIDO MACEDO DE ARAÚJO
LUIS FELIPE DA SILVA LOBATO
HERMÍNIA MOREIRA SOUZA PORTES
MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ
RENATA FERREIRA DA CRUZ
ANDRÉ CHAGAS DA COSTA NEVES
JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA
CLAUDIO GONÇALVES TIAGO
ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID
NIUARA HELENA LEAL TEDESCO
ANDRÉ VITÓRIO TESTON
ROGER MARQUES KERR
JULIANA DE LUNA CABRERA
MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO
FLÁVIO DOS SANTOS PEREIRA
LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO
SUELI STROPP
SERGIO PEREIRA DE SOUZA
TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO
TATIANA BENASSI FELIX
PAULO GRECO JUNIOR

ENTIDADE QUE
REPRESENTA
PODER PÚBLICO
PRESIDENTE - SEMAM
PODER PÚBLICO
SEO
PODER PÚBLICO
SESAU
PODER PÚBLICO
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
PODER PÚBLICO
SAJUR
PODER PÚBLICO
SECRETARIA DE TURISMO
PODER PÚBLICO
SESEP
PODER PÚBLICO
SEDUC
PODER PÚBLICO
SEFAZ

ONG - ICC
ONG - ICC
ONG - ASCAM
ONG - ITM
EDUCAÇÃO - CEBIMAR
EDUCAÇÃO - RAÍZES
COM/IND - APHM
COM/IND - APHM
CLA/PRO - AEAASS
CLA/PRO - AEAASS
CLA/PRO - ACESS
CLA/PRO - ACESS
CLA/PRO - OAB
CLA/PRO - OAB
FED/ASS - FEDRAÇÃO PRÓ
COSTA ATLÂNTICA
FED/ASS -AMIGOS DO GUAECÁ
FED/ASS - SOMAR
FED/ASS - AMO PAÚBA

DATA E HORA: 20/05/2020 às 18h00

LOCAL: VIDEOCONFERÊNCIA

RUBRICA

EMAIL

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
-

fqueiroz.ma@hotmail.com

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

contato@icc.eco.br, fecarbonelli@hotmail.com

dhmzed@hotmail.com
luis.eduardo@saosebastiao.sp.org.br
marconi.oliveira@saosebastiao.sp.gov.br
ana.soares@saosebastiao.sp.gov.br
deptovigsaudess@gmail.com
dpraia@saosebastiao.sp.gov.br
sandra.mori@hotmail.com
cesarazimmer@gmail.com
nuanjos@hotmail.com
adrianabalbo@saosebastiao.sp.gov.br
annefaria9@gmail.com
gelson.souza@saosebastiao.sp.gov.br
sergio.bras@saosebastiao.sp.gov.br
seducsaosebastiao@gmail.com
lobatoadvogados@hotmail.com
herminiaportes@gmail.com

cruz.renata@hotmail.com.br
ascam.camburi@gmail.com
terraemar.sseba@gmail.com, jacque.itm@gmail.com
cebimar@usp.br, clgtiago@usp.br
raizesinstituto@gmail.com, lopesranali@uol.com.br
contato@praiademaresias.com.br, niuara@tocadapraia.com.br
contato@praiademaresias.com.br, andre@pantaimaresias.com.br
aeaass@uol.com.br
aeaass@uol.com.br,
gerencia@acesaosebastiao.com.br, marco.crav@terra.com.br
flavio@keymarine.com.br
sao.sebastiao@oabsp.org.br, ltop@uol.com.br
juridico@suelistropp.com.br
sergio.p.souza@bol.com.br
guaecaquadras@gmail.com, tatiana@flowdesenvolvimentosustentavel.com
tatianabenassi@bol.com.br
paulo@amopauba.org.br
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