
 

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 EXTRAORDINÁRIA 

Data da Reunião: 21/07/2022 

Horário: 16:00 

Formato da Reunião: Virtual - Por Videoconferência no Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 

1. Apresentação do projeto de parceria público privada patrocinada dos serviços 

de coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana do 

município de São Sebastião. 

 

 

 
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2022. 1 

 2 

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

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

depois de constatado quórum, o  Senhor Daniel Henrique Mudat Fernandes, 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 dois 7 

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

dezoito, deu início a reunião desejando uma boa tarde a todos, em seguida iniciou sua 9 

fala explicando o porquê ocorrerá a reunião e a importância da pauta  “apresentação 10 

do  Projeto de Parceria Público Privada - PPP patrocinada dos serviços de coleta e 11 

tratamento  de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana do município de São 12 

Sebastião”; então o Presidente esclareceu que esta reunião é uma prévia das 13 

audiências públicas e informa que  para que as contribuições e questionamentos 14 

tenham validade no processo de estudos da PPP, as manifestações devem ser feitas 15 

formalmente durante as audiências públicas ou por meio da consulta pública 16 

disponível no site da Prefeitura Municipal. Continuando a reunião o Presidente citou 17 

alguns artigos do regimento interno que devem ser seguidos durante a reunião, como 18 

que as sessões terão duração de até uma hora e meia, podendo ser prorrogadas uma 19 

única vez, por mais meia hora, conforme o parágrafo terceiro do artigo dez; lembrou 20 

também que é atribuição do Presidente conceder a palavra aos membros do 21 

Conselho, não permitindo divagações ou debates estranhos ao assunto, conforme 22 

disposto no inciso quarto do artigo treze também do regimento interno do COMAM; o 23 

Presidente lembrou ainda duas regras dispostas na resolução sete de dois mil e vinte 24 

e um do COMAM, citando o artigo segundo que diz que “munícipes não conselheiros 25 

poderão participar das reuniões virtuais como ouvintes, sem direito à palavra durante 26 

as reuniões e o artigo sexto que diz que “os microfones devem permanecer 27 

desligados durante as reuniões”. O Presidente passa a palavra para o Lucas e o 28 

Fernando, representantes da empresa contratada - Benvenuto Engenharia. Lucas 29 

inicia a apresentação desejando uma boa tarde a todos e em seguida faz uma breve 30 

apresentação sobre a empresa Benvenuto; ele fala que a empresa de engenharia 31 

consultiva é especializada em estruturação de projetos de PPP (Parceria Público 32 

Privada) e também fala sobre os projetos desenvolvidos por ela. Após a apresentação 33 

da empresa, Lucas passa a apresentar os estudos para o Projeto de PPP patrocinada 34 

dos serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, 35 

dizendo que o objetivo é a concessão patrocinada para a modernização, manutenção 36 

e operação integrada dos serviços de coleta, tratamento, destinação final com 37 

recuperação energética dos resíduos sólidos e de serviços de limpeza urbana; Lucas 38 

demonstra o modelo jurídico e a base legal da modelagem; Lucas diz também que o 39 

prazo da concessão será de trinta anos e os principais investimentos serão: 40 

implantação de unidade de recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos e 41 
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modernização dos serviços de coleta e limpeza urbana; A taxa de coleta e destinação 42 

final do lixo será substituída  pela implantação de uma política tarifária pelo município 43 

nos moldes da Lei Federal número onze mil quatrocentos e quarenta e cinco de dois 44 

mil e sete, artigo vinte e nove do Marco Regulatório e da ANA na resolução número 45 

setenta e nove de dois mil e vinte e um; ele disse ainda que não haverá aumento de 46 

valor da taxa atualmente cobrada e que o município pagará a contraprestação Pública 47 

para complementar custos dos serviços divisíveis não cobertos pela tarifa e 48 

remuneração dos serviços indivisíveis em sua totalidade. Prosseguindo ele cita 49 

algumas vantagens do Modelo de PPP, como a promoção de investimentos com 50 

viabilidade técnica, econômica e financeira para o parceiro público, através de 51 

contraprestações fixas no tempo e, para o parceiro privado, com receitas de 52 

contrapartida e garantias adequadas; Lucas diz também que sobre os benefícios 53 

esperados pela contratação por PPP espera-se uma solução definitiva para o 54 

tratamento e a destinação dos resíduos sólidos urbanos dentro do próprio município.  55 

Durante a apresentação ele também fala sobre o modelo de contrato, escopo dos 56 

serviços e suas implantações, a localização da área que o Transbordo da Unidade de 57 

Recuperação Energética (URE) será instalado e implantação da URE.  Lucas encerra 58 

a sua parte da apresentação e passa a palavra para Fernando. Fernando inicia 59 

falando sobre a proposta do contrato e sobre os serviços descritos nele, em seguida 60 

fala sobre as soluções possíveis para a destinação final dos resíduos coletados no 61 

município como o aterro sanitário que é a situação atual, compostagem dos resíduos 62 

orgânicos, e uma unidade de triagem moderna de reciclagem ou aproveitamento 63 

energético através da gaseificação. Lucas usa a palavra e complementa que esse 64 

projeto é moderno, de baixo impacto e no final do processo reduzirá mais que a 65 

metade da quantidade dos resíduos. O Presidente toma a palavra e agradece aos 66 

representas da empresa Benvenuto Engenharia e faz um lembrete que para as 67 

reuniões virtuais somente os conselheiros tem o direito a palavra conforme resolução 68 

aprovada pelo COMAM em dois mil e vinte e um; após o lembrete o Presidente 69 

concede a palavra por um minuto para cada conselheiro que quiser se manifestar. O 70 

conselheiro Paulo se manifesta e fala sobre um comentário que leu no chat feito por 71 

uma munícipe que dizia “Resolução CONAMA trezentos e dezesseis de dois mil e 72 

dois, artigo quarto - adoção de sistemas térmicos de resíduos deverá ser precedido 73 

por um estudo de análise de alternativas tecnológicas que comprove que a escolha da 74 

tecnologia adotada está de acordo com o conceito de melhor técnica disponível” 75 

encerrando a citação o conselheiro pede alguma manifestação em relação ao 76 

comentário. O Presidente pede para Lucas ou Fernando responderem se possível. 77 

Fernando usa a palavra e responde ao conselheiro Lucas que já foram feitas 78 

pesquisas sobre qual opção é mais aplicável para o município de São Sebastião. O 79 

Presidente agradece a resposta e pede para o próximo conselheiro se manifestar.  A 80 

conselheira Jacqueline se manifesta  e lê uma colaboração feita no chat  “o projeto 81 

proposto nomeado com o nome URE de acordo com a diretiva europeia nada mais é 82 
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que a incineração de resíduos por processo de queima direta da massa, que não se 83 

enquadra no conceito de melhor tecnologia ou seja não atende ao disposto a Lei de 84 

Política Nacional de Resíduos sólidos, que em seu artigo sétimo prevê o uso de 85 

energias limpas; e este procedimento emite poluentes residuais tóxicos e 86 

carcinogênicos, que mesmo dentro dos padrões são cumulativos e segundo a OMS 87 

não garantem a segurança a saúde pública pois se tratam de poluentes cancerígenos. 88 

Podemos considerar esse processo de incineração que vem disfarçado de URE, 89 

como a anticultura da sustentabilidade”; em seguida Jacqueline finaliza dizendo que 90 

se preocupa em relação a localização e sobre a centralização da unidade de 91 

tratamento em uma região e que relembra que uma proposta semelhante surgiu anos 92 

atrás e não foi aprovada pelo conselho. O Presidente agradece a contribuição da 93 

conselheira e pede para que todas as contribuições que ela possui sejam levadas 94 

para as audiências para que possa ser contemplada; Em seguida, passa a palavra 95 

para os representantes da empresa Engenharia Benvenuto.  Fernando se manifesta e 96 

cita diferenças entre o procedimento apresentado e o citado pela conselheira 97 

Jacqueline, também diz que estará à disposição para esclarecer demais dúvidas 98 

sobre o procedimento e o que será gerado. O representante Lucas se manifesta e diz 99 

que o termo correto é gaseificação, técnica que possui muitas diferenças em relação 100 

a incineração. O Presidente agradece a resposta e passa a palavra para o 101 

conselheiro Sergio Pereira. O conselheiro usa a palavra e diz que é fundamental 102 

primeiro lançar o edital do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos e que as audiências 103 

devem ser adiadas para dar tempo para que todos entendam o que está 104 

acontecendo. O Presidente agradece o comentário e passa a palavra para o próximo 105 

conselheiro. A conselheira Victória usa a palavra e diz que também pede para 106 

adiarem as audiências e ressalta que acha importante dar continuidade em ações 107 

como o projeto Lixo Zero e parceria com a cooperativa e pede que seu tempo restante 108 

seja cedido a conselheira Jacqueline. O Presidente agradece a contribuição e passa a 109 

palavra para o conselheiro Cláudio. O conselheiro Cláudio usa a palavra e cita uma 110 

situação que ocorreu anos atrás e que não foi aceita e comenta que não concorda 111 

como o assunto está sendo tratado na reunião e onde serão feitas as audiências 112 

públicas. O Presidente agradece e explica que em relação a localização das 113 

audiências ocorreu uma mudança pois o local de costume (Teatro Municipal) está em 114 

reforma; O Presidente pede desculpa por ter passado a vez da conselheira Jacqueline 115 

e cede um minuto para a mesma.  A  conselheira usa a palavra e se manifesta 116 

dizendo que corrobora com o conselheiro Cláudio e cita um comentário do chat que 117 

diz “creio que há um problema básico e de origem nessa proposta de PPP: a 118 

concessão e o modelo de tratamento de resíduos sólidos já estão previamente 119 

definidos sem que haja um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 120 

(PMGIRS) que defina estratégias, ações, metas e prazos” e reforça sobre o pedido 121 

feito pelos conselheiros sobre o Plano de Gestão  antes do andamento deste 122 

processo. O Presidente usa a palavra e fala sobre as dificuldades de empresas 123 
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apresentarem orçamentos para o andamento do processo licitatório para o plano e 124 

reforça que esta informação já foi diversas vezes reportada ao conselho, quanto a 125 

execução do plano e a relação com a futura concessão será uma premissa que a 126 

empresa que vencer atenda o que estiver definido no plano. Após seu comentário o 127 

Presidente pergunta se mais algum conselheiro gostaria de se manifestar. A 128 

conselheira Tatiana usa a palavra e pergunta se o termo de cooperação com a 129 

cooperativa de sucata, será renovado com a Prefeitura ou com a empresa contratada. 130 

O Presidente usa a palavra e responde que a Prefeitura não tem nenhum poder na 131 

gestão da cooperativa e até onde tem conhecimento que após a concessão da 132 

empresa o provável é que possam ser criadas novas cooperativas dependendo de 133 

como ocorrer a implantação. O conselheiro Paulo usa a palavra e comenta que 134 

acredita que investir o dinheiro em educação ambiental e equipamentos adequados 135 

em compostagem teriam um sucesso maior e se posiciona contra o projeto 136 

apresentado. O Presidente agradece o comentário e responde um comentário feito no 137 

chat, dizendo que os estudos não possuem AIA ou RIMA pois ainda não existe 138 

processo para ser licenciado; em seguida pergunta se mais algum conselheiro 139 

gostaria de se manifestar antes do encerramento da reunião. A conselheira 140 

Jacqueline usa a palavra e pergunta se os comentários feitos no chat constaram em 141 

ATA, se os royalties serão usados neste projeto e como será definido o que são 142 

rejeitos. O residente usa a palavra e diz que em relação aos comentários eles 143 

poderão ser apresentados como contribuições nas audiências públicas, o Lucas da 144 

Empresa Benvenuto responde que os royalties serão usados como um fundo de 145 

garantia para a implantação. Em seguida a conselheira Tatiana usa a palavra e 146 

comenta que também concorda com a opinião dos outros conselheiros, se manifesta 147 

que poderiam estar aproveitando esta mesma empresa na elaboração do plano de 148 

gestão ao invés de contratar para a criação de uma proposta e pede para ficar 149 

registrado que tem medo da incerteza de quem assinará a renovação do termo de 150 

cooperação com a cooperativa de sucata. O Presidente agradece. O conselheiro Luiz 151 

Tadeu se manifesta e pede que os comentários sejam adicionados a ATA. O 152 

Presidente esclarece que será adicionado a ATA como anexo, mas informa que para 153 

eles serem usados como contribuições para o processo eles devem ser apresentados 154 

nas audiências. Sem manifestações o Presidente agradece a participação de todos e 155 

encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e 156 

participação de todos e deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e 157 

assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária executiva e o Presidente 158 

deste Conselho, Daniel Henrique Mudat Fernandes. Em anexo segue as mensagens 159 

do chat durante a reunião. 160 

 161 
 162 

 Daniel Henrique Mudat Fernandes   Heleonora das Dores Lopes 163 
   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 164 
 165 
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CONSELHEIROS PRESENTES: 166 
FELIPE AMADEU CARDIM DE SOUZA    ___________________ 167 

MARCONI XAVIER DE OLIVEIRA     ___________________ 168 

MARIA ÂNGELA LAURITO DE MORAES    ___________________ 169 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 170 

CESAR ARNALDO ZIMMER     ___________________ 171 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 172 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE    ___________________ 173 

DANIEL GARRIDO MACEDO DE ARAÚJO   ___________________ 174 

ANGÉLICA MARIA PINO BUSTAMANTE    ___________________ 175 

VICTÓRIA DALLARI GRUBER     ___________________ 176 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 177 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 178 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 179 

SÉRGIO PEREIRA DE SOUZA     ___________________ 180 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 181 

TATIANA BENASSI FELIX      ___________________ 182 

PAULO GRECO JÚNIOR      ___________________ 183 

ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE VINTE E UM 184 
DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 185 






