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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Data da Reunião: 20/08/2020 

Horário: 15:00 

Local: S.A Ambiental e Videoconferência – Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 

1. Minuta para contratação de consultoria para elaborar Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos 

2. Relatório situacional da Cooperativa de Reciclagem 

3. Vários munícipes reclamam que a coleta seletiva não ocorre em algumas ruas, 

gostaria de entender o motivo 

4. Ausência de coleta aos domingos, principalmente, nos bairros turísticos. Esse 

fato tem criado uma situação crítica de saúde pública pelo acúmulo de lixo nos 

locais próximos das praias 

5. Organizar e realizar coleta de Coco para ser triturado no triturador de podas 

para diminuir a quantidade destinada ao aterro sanitário 

6. Relatório sobre roteiro de caminhões, dados de pesagem da coleta de resíduos 

sólidos 

7. Visita a Cooperativa de Reciclagem 

8. Visita a nova área de transbordo 

9. Planejamento de uso dos trituradores de poda por bairro. Conversar sobre 

sugestão para trabalho em parceria com associações por bairro. Seguindo 

exemplo que está acontecendo no bairro das Cigarras e Barequeçaba. 

10. Gostaria de saber quem é a pessoa da prefeitura responsável por abastecer de 

dados sobre saneamento e resíduos sólidos no SNIS (Sistema Nacional de 

Informação sobre Saneamento). Acrescentei esse item.  

11.  Criação da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos.     

 
FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2020. 1 

 2 

Ao vigésimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, quinta-feira, por videoconferência 3 

na plataforma Zoom Meetings e pessoalmente nas instalações da empresa S.A 4 

Ambiental, tendo passado às quinze horas e trinta minutos, tendo sido constatado 5 

quórum, o  Senhor Flávio Fernandes de Queiroz, Secretário de Meio Ambiente e 6 

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião – COMAM, 7 

conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e nove de dois mil e dezessete e Lei 8 

Municipal número dois mil quinhentos e oitenta e oito de dois mil e dezoito, deu início a 9 

reunião desejando uma boa tarde a todos e perguntando aos que estavam na 10 

videoconferência se o ouviam bem. Os que estavam em videoconferência disseram que o 11 

ouviam bem, então ele disse que pularia a parte da visita técnica porque deixaria por 12 

último visto que só quem estava na S.A Ambiental poderia ir. Então o Presidente leu o 13 

primeiro item da pauta que é a minuta para contratação de consultoria para elaborar 14 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele disse que a minuta foi elaborada pela 15 

câmara gestora e está sendo avaliada para proposição de possíveis alterações por parte 16 

da câmara técnica para posterior apresentação aos demais conselheiros. O conselheiro 17 

Gelson sugeriu que o Presidente dissesse aos presentes por videoconferência quem 18 

estava no local da reunião presencial e assim o Presidente o fez. O Presidente passou 19 

para o segundo item da pauta que é o relatório situacional da cooperativa de reciclagem, 20 

ele pediu para que a conselheira Tatiana Prestes esclarecesse o que ela gostaria que 21 

tivesse nesse relatório, se era referente a questões estruturais, administrativas ou 22 

exatamente o que ela gostaria que fosse relatado. A conselheira Tatiana Prestes disse 23 

que os conselheiros precisam ter informações relativas as operações e estruturas da 24 

cooperativa porque ela tem visto que várias falhas têm ocorrido e a questão de 25 

ineficiência do espaço que eles têm hoje, ela disse ainda que quando sugeriu a visita na 26 

cooperativa, a conselheira Fernanda Carbonelli disse que o ideal era que a Secretaria de 27 

Meio Ambiente primeiro fizesse um diagnóstico da situação atual e necessidades da 28 

cooperativa. O conselheiro Gelson disse que a Prefeitura dá todo o suporte para a 29 

cooperativa, pagando aluguel do galpão, água, luz e enviando todo o material reciclado 30 

coletado no município para eles, mas que os cooperados é que precisam se organizar 31 

para trabalhar melhor, como por exemplo em relação aos horários de trabalho e 32 

quantidade de cooperados, ele disse também que o conselho deve não só cobrar da 33 

Prefeitura, mas também sentar com os cooperados para ajudá-los em sua organização. O 34 

Presidente disse que hoje os cooperados tem trabalhado com uma média de onze 35 

pessoas e que esse número é o que se trabalha normalmente em baixa temporada, mas 36 

que devido a pandemia e o elevado número de pessoas que estão passando o período 37 

de pandemia no município, a geração de resíduos está sendo equivalente a quantidade 38 

gerada na alta temporada, então os cooperados deveriam trabalhar com um número 39 

maior de pessoas para conseguir atender toda a demanda que tem tido e disse também 40 

que foram os cooperados que escolheram o galpão onde estão atualmente. O Presidente 41 

ressaltou que como a Prefeitura destina os resíduos recicláveis coletados direto para a 42 
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cooperativa, os cooperados não precisam fazer a coleta porta a porta. O Presidente 43 

também disse que a Secretaria se coloca à disposição da cooperativa para auxiliar 44 

tecnicamente e até em busca de equipamentos para melhoria dos serviços deles e deu 45 

exemplos. A conselheira Tatiana Prestes perguntou se o prédio que estava acontecendo 46 

a reunião era da Prefeitura ou da S.A, a Tatiana Siqueira respondeu que da Prefeitura, a 47 

conselheira então perguntou se a S.A pagava as contas de água e luz e a Tatiana 48 

Siqueira respondeu que sim, então a conselheira questionou que esse prédio estava 49 

sendo cedido para a S.A assim como o da cooperativa e disse que a política nacional de 50 

resíduos sólidos pressupõe o envolvimento social com as cooperativas e que por isso o 51 

que a Prefeitura está fazendo não é uma questão de benevolência, mas é algo que está 52 

dentro da política nacional de resíduos sólidos, o envolvimento social. Ela comentou que 53 

uma pesquisa realizada com os cooperados mostrou que muitos não sabem ler e 54 

escrever. A maioria dos cooperados são pessoas que não conseguiram outras 55 

oportunidades de trabalho, e dependem desse trabalho para o seu sustento familiar. 56 

Precisa existir um trabalho de proximidade da prefeitura com os cooperados, assim como 57 

existe em outras prefeituras. A Cooperativa de Reciclagem faz parte da história de São 58 

Sebastião, tanto que no contrato com a SA Ambiental existe a referência sobre a 59 

implantação da Cooperativa em 1989, que se iniciou por um movimento social chamado 60 

MOPRESS, e no contrato se comenta o fato como um marco na cidade de São 61 

Sebastião. A Conselheira Tatiana Prestes reforçou que estava na reunião buscando 62 

soluções, e que ela visita frequentemente a Cooperativa procurando levar também 63 

soluções para os Cooperados. Um exemplo, é a procura de novos compradores para os 64 

itens que eles comercializam. A Conselheira Tatiana Prestes reforça que a sociedade civil 65 

e a prefeitura precisam se unir para que o processo de reciclagem seja eficiente na 66 

cidade, como já foi no passado. A Tatiana Siqueira, representante da S.A Ambiental, 67 

pediu a palavra e disse que pelo que ela conhece da cooperativa, ela vê que eles 68 

precisam de uma administração e que eles precisam ter essa iniciativa. A Heleonora 69 

disse que os cooperados são como uma empresa e que eles é quem devem chamar para 70 

ser cooperado uma pessoa que saiba ler, escrever e fazer contas para que essa pessoa 71 

os auxilie nas questões administrativas, ela disse ainda que a cooperativa é e deve ser 72 

independente e que a Prefeitura não pode interferir diretamente nas tomadas de decisões 73 

deles, porque eles são uma entidade com fins lucrativos e que tem toda autonomia para 74 

executar seus trabalhos da forma que entenderem como melhor. O conselheiro Paulo 75 

pediu a palavra e disse que está de acordo com todos os comentários da Tatiana Prestes, 76 

mas que não estamos no caminho da discussão, ele disse que cada um tem que fazer 77 

sua parte e que a cooperativa não está fazendo sua parte e que pode ser que eles não 78 

estejam fazendo por causa do espaço que estão e disse que acha que o ponto fraco 79 

neste momento é o trabalho da S.A, que o erro está sendo o local onde a cooperativa 80 

está e como a coleta está sendo feita e disse que é preciso se fazer a educação 81 

ambiental e que o assunto a ser tratado na opinião dele não é a cooperativa e sim a S.A. 82 

A conselheira Tatiana Prestes perguntou sobre a planta que está aprovada para 83 

implantação da construção do novo transbordo e cooperativa na Enseada, ela perguntou 84 

o que faltava para construir o complexo. O Presidente disse que falta os recursos 85 
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financeiros. O conselheiro Gelson disse que estava a disposição enquanto cidadão a 86 

ajudar os cooperados no que eles precisassem, disse ainda que quando a obra da 87 

DERSA estava a todo vapor foi feito o projeto para o novo transbordo e foi comtemplado 88 

no projeto um galpão para a cooperativa, mas que em conversa com os cooperados na 89 

época, os mesmos disseram que não iriam até a enseada para trabalhar, então os 90 

próprios cooperados preferiram ficar onde estão neste momento até quando for possível. 91 

A conselheira Tatiana Prestes disse que perguntou isso para eles e que eles disseram 92 

que agora até mudariam para a Enseada. O Presidente listou algumas coisas que a 93 

Secretaria já fez pelos cooperados e sugeriu que seja criada uma comissão do COMAM 94 

para ir até eles e oferecer ajuda, respeitando o que eles de fato querem como ajuda e 95 

lembrou que no ano passado a reclamação era a falta de material para eles e que esse 96 

ano a reclamação é que eles não estão dando conta de tanto material que está 97 

chegando, o que deixa claro que a coleta melhorou de lá para cá. Os presentes então 98 

decidiram pela criação de uma comissão que participem conselheiros, Secretaria de 99 

Serviços Públicos, secretaria de Saúde, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Secretaria de 100 

Meio Ambiente. A Conselheira Jacqueline Vieira comenta a importância do relatório 101 

situacional sobre a Cooperativa, colocando no papel o que os cooperados necessitam e o 102 

que a prefeitura pode fornecer, ela também reforçou que o Jaraguá não tem muita 103 

estrutura, como mercadinho próximo, o que dificultaria o trabalho dos cooperados no caso 104 

de realocá-los para o Jaraguá. O conselheiro Luiz Tadeu pediu a palavra e disse que seja 105 

feita a comissão para dar mais objetividade a reunião, pois já se passou mais de uma 106 

hora de reunião e o assunto da pauta ainda não avançou. O conselheiro Luccas disse 107 

que é importante falar com os cooperados e auxiliá-los na otimização dos trabalhos e deu 108 

a sugestão de descentralizar a cooperativa pensando em unidades na costa sul e costa 109 

norte e também sugeriu soluções para as cascas de coco. O Presidente encerrou o item 110 

da pauta dizendo que então será constituída uma comissão composta por representantes 111 

de outras secretarias, envolvendo o aspecto social, para ouvir os cooperados e tratar de 112 

assuntos da cooperativa até a próxima reunião. O Presidente passou para o próximo item 113 

da pauta que era a reclamação de que a coleta seletiva não passava em algumas ruas da 114 

cidade. A conselheira Tatiana Prestes disse que foi feita uma pesquisa e trinta por cento 115 

dos entrevistados ou não sabiam que dia passava a coleta seletiva em sua rua ou 116 

afirmaram que não existia a coleta seletiva em sua rua, ela disse também que algumas 117 

pessoas a procuraram dizendo que não havia coleta seletiva em suas ruas e perguntou 118 

se não existe mesmo a coleta seletiva em algumas ruas ou se os caminhões não estão 119 

dando conta das coletas. A Tatiana Siqueira afirmou que a coleta seletiva está sendo feita 120 

sim e que tem seguido o calendário de coleta, ela disse ainda que o volume de coleta 121 

aumentou bastante, mas que mesmo assim a coleta tem sido feita. A conselheira Tatiana 122 

Benassi sugeriu que o caminhão da coleta seletiva passe tocando uma música para 123 

avisar os munícipes. A conselheira Tatiana Prestes questionou a representante da S.A a 124 

respeito da educação ambiental e divulgação das coletas previstas no contrato entre a 125 

Prefeitura e a empresa. O conselheiro Gelson disse que está à disposição de todos pelo 126 

celular dele para tirar dúvidas e fazer reclamações. A Tatiana Siqueira disse que a S.A 127 

fez divulgações em diversos meios de comunicação sobre os dias de coletas nos bairros, 128 
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além de disponibilizar um número de telefone para reclamações e solicitações e disse 129 

que também fez trabalhos de divulgação por meio de panfletos em parceria com a 130 

SEMAM. A conselheira Tatiana Prestes disse que precisa ser feito um plano de 131 

comunicação sobre as coletas de resíduos e que o COMAM pode ajudar, porque quando 132 

a coleta é malfeita acaba desincentivando as pessoas a fazerem a separação dos 133 

resíduos. O conselheiro Paulo Greco pediu a palavra e apontou problemas e falhas na 134 

coleta de resíduos no bairro de Paúba e disse que são falhas recorrentes. A conselheira 135 

Tatiana Prestes questionou o Secretário Gelson sobre o ponto de educação ambiental 136 

previsto no contrato da Prefeitura com a S.A. Ambiental, em que prevê que a Prefeitura 137 

faça esse trabalho, ela sugeriu que sejam feitos trabalhos com escolas e associações de 138 

moradores. O Presidente disse que já foi iniciado um trabalho com as associações de 139 

moradores de bairro e que inclusive foram feitos panfletos sobre a coleta seletiva. A 140 

conselheira perguntou sobre a aplicação da lei número oitocentos e quarenta e oito que 141 

prevê a instalação de lixeiras em todas as casas. A Heleonora explicou que a Semam 142 

autua as construções que não possuem lixeiras, explicou também que na aprovação de 143 

planta de novas construções é analisado se a lixeira está locada e que a planta não é 144 

aprovada se não possuir lixeira, disse ainda que existe uma situação difícil de se 145 

fiscalizar, que são as construções irregulares, devido a grande quantidade das mesmas. 146 

A conselheira Tatiana Prestes disse que a Prefeitura tinha que instruir melhor os 147 

munícipes a este respeito, e que deveria divulgar mais sobre a importância das lixeiras e 148 

que as casas tivessem lixeiras separadas para resíduos recicláveis. A Tatiana Siqueira 149 

disse que esse assunto pode ser tratado em conjunto. Os presentes discutiram sobre o 150 

assunto ser tratado na câmara técnica de educação ambiental. O conselheiro Paulo 151 

Greco pediu a palavra para concluir o que ele estava falando e questionou a quantidade 152 

de contêiner disposto no sertão de Paúba, ele também disse que sempre reclama das 153 

mesmas coisas e sempre tem as mesmas respostas e disse que se a S.A não fizer o 154 

treinamento dos funcionários, a coleta não será satisfatória para ninguém e para finalizar 155 

ele disse que a rua Belo Horizonte precisa ter mais contêineres. O presidente passou 156 

para o próximo item da pauta que é a ausência de coleta aos domingos e feriados, então 157 

a conselheira Tatiana Prestes esclareceu que a coleta reivindicada não era a coleta 158 

domiciliar e sim a das praias devido o movimento nesses dias e a quantidade de resíduos 159 

gerada pelos ambulantes. A senhora Tatiana Siqueira falou que o contrato não prevê as 160 

coletas aos domingos, mas que mesmo assim, entendendo as demandas do município a 161 

empresa implantou essas coletas, mas que com a chegada da pandemia, para poupar os 162 

colaboradores pelo menos um dia na semana a empresa acertou com a Prefeitura que 163 

suspenderia a coleta aos domingos, porém durantes os últimos três fins de semana a 164 

cidade têm ficado cheia como nos fins de anos e que desde o último fim de semana o 165 

caminhão já voltou a passar por algumas praias na costa sul e que pode estudar o caso 166 

de aumentar o número de praias atendidas. O conselheiro Gelson explicou que a cidade 167 

está com movimento comparado ao de alta temporada. A Tatiana Siqueira disse que na 168 

alta temporada a coleta aos domingos voltarão a acontecer em todas as praias e ela 169 

explicou que está com baixa de muitos colaboradores que estão em quarentena e disse 170 

que na região central e costa norte não está sendo necessário essas coletas de domingo 171 
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e não está sendo recebidas reclamações. O conselheiro Luccas disse que não tem como 172 

ficar sem as coletas de domingo em Camburi. A Tatiana Siqueira disse que não tem 173 

material suficiente para fazer coletas aos domingos em Camburi. O Presidente avisou que 174 

se não for possível terminar a pauta nesse tempo de reunião online o restante dos 175 

assuntos será passado para a próxima pauta, então ele passou para o quinto item da 176 

pauta que era sobre a coleta dos cocos vendidos pelos ambulantes para serem triturados 177 

pela picadeira de podas. O conselheiro Gelson explicou que pode ser feita a coleta, 178 

porém o que dificulta é a distância entre um ambulante e outro e a dificuldade de eles 179 

levarem os cocos para algum ponto de entrega. O Presidente disse que esse seria um 180 

assunto para ser tratado pela câmara técnica de resíduos sólidos, pois vai ser necessário 181 

chamar os ambulantes para discussão conjunta. Todos concordaram. A Tatiana Siqueira 182 

mostrou para os presentes o sistema que rastreia os caminhões. O Presidente disse que 183 

a reunião já tinha extrapolado os limites de tempo disposto no regimento interno do 184 

COMAM, que por isso encerraria a reunião e seguiria com os presentes para a visita 185 

técnica na área de transbordo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 186 

presença e participação de todos e deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e 187 

assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária designada e o Presidente 188 

deste Conselho, Flávio Fernandes de Queiroz. 189 

 190 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE CINCO DE 191 
OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. 192 
 193 

 194 
 195 
 196 

 Flávio Fernandes de Queiroz    Heleonora das Dores Lopes 197 
   Presidente do COMAM            Secretária Designada 198 
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