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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 09/09/2021 

Horário: 18:00 

Local: Videoconferência (Zoom Meetings) 

 
PAUTA 

 

1. Informes Gerais; 

2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

3. Retorno do ofício enviado à SEHAB; 

4. Deliberação sobre a mudança de horário das reuniões; 

5. Entrega do notebook para o COMAM; 

6. Apresentação do Projeto Composta Boiçucanga.     

 

 
 

JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO MELLO 
Presidente do COMAM 

Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2021. 1 

 2 

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

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

depois de constatado quórum, o  Senhor José Augusto de Carvalho Mello, Secretário de 5 

Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião 6 

– COMAM, conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e nove de dois mil e 7 

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 noite a todos e informando que os 9 

convidados terão palavra apenas via conselheiros. O Presidente deu início a pauta com 10 

os informes gerais dizendo que no próximo dia quatorze haverá o primeiro encontro dos 11 

Secretários de Meio Ambiente do Litoral Norte de São Paulo e disse que o tema principal 12 

do encontro será o combate ao plástico no mar, ele informou ainda o endereço e horário 13 

do evento e se comprometeu a disponibilizar a programação no site da Prefeitura. Em 14 

seguida o Presidente perguntou se algum Conselheiro tinha algum informe e ninguém se 15 

manifestou, então ele passou a palavra para o Diretor de Fiscalização Ambiental, Flávio 16 

Conceição, para que o mesmo apresente o relatório mensal das ações de fiscalização 17 

ambiental. O Flávio apresentou as principais ações da fiscalização ambiental no mês de 18 

agosto, apresentou os quantitativos das ações por equipes, o total de multas aplicadas e 19 

as ações integradas realizadas no mês. O Conselheiro Paulo Greco elogiou o trabalho da 20 

fiscalização e solicitou intensificação de ações de fiscalização em Paúba e enfatizou a 21 

necessidade e urgência dessas ações. O Conselheiro Luiz Tadeu solicitou que constasse 22 

em ata um elogio do Conselho ao Diretor Flávio e sua equipe. O Presidente então disse 23 

que esta reunião está sendo feita através do notebook que foi adquirido com os recursos 24 

do FUNDAM com uso aprovado pelo COMAM, ele agradeceu a aquisição e disse que o 25 

equipamento é muito bom. Em seguida o Presidente passou para outro item da pauta que 26 

era o retorno do ofício enviado pelo COMAM à SEHAB, ele disse que a SEHAB informou 27 

que as placas indicativas dos núcleos urbanos informais do município já foram 28 

confeccionadas e foi solicitado à SESEP a instalação, o Presidente também agradeceu à 29 

SESEP pela ajuda que sempre dá a SEMAM. O Presidente então disse que quando as 30 

reuniões do COMAM eram presenciais era mais fácil para a SEMAM administrar os 31 

horários dos servidores, disse também que o COMAM é o único conselho municipal que 32 

funciona em horário pós expediente, e que ele é presidente de outros dois conselhos e é 33 

representante da SEMAM em mais outros dois conselhos, então ele solicitou que fosse 34 

deliberado sobre a mudança de horário das reuniões do COMAM, pedindo que as 35 

próximas reuniões comecem às dezesseis horas. O Conselheiro Luiz Tadeu disse que 36 

entende as dificuldades que o poder público tem em fazer as reuniões fora do horário de 37 

expediente, mas que essa alteração de horário impediria que grande parte da sociedade 38 

civil continuasse participando das reuniões, pois é o horário em que eles estão 39 

trabalhando. A Conselheira Jacqueline disse que corrobora com o Conselheiro Luiz 40 

Tadeu e faz um apelo, representando o Instituto Terra e Mar – ITM, para que não se 41 

altere o horário das reuniões e disse ainda que se houver essa alteração de horário, o 42 
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ITM não poderá mais participar do COMAM. O Conselheiro Claudio falou que queria 43 

colocar um outro motivo para a reunião continuar às dezoito horas, dizendo que a 44 

sociedade civil participa de outros conselhos e que as reuniões dos outros conselhos 45 

seguem um calendário já contando com as reuniões do COMAM, para não haver 46 

encavalamento de horário de reuniões de conselhos diversos, permitindo que todos 47 

participem de todas as reuniões, ele pediu também as reuniões se mantenham de modo 48 

híbrido, para garantir a participação de todos. O Conselheiro Luiz Tadeu disse que não é 49 

preciso mudar o horário da reunião e sim respeitar o período de duração das reuniões. 50 

Então o Presidente colocou em votação a alteração de horário das reuniões do conselho 51 

e houve empate, então ele passou a votação para a próxima reunião. Seguindo para o 52 

último item da pauta o Presidente passou a palavra para o senhor Guilherme, para ele 53 

fazer a apresentação do Projeto Composta Boiçucanga. O senhor Guilherme se 54 

apresentou dizendo que participa do projeto Húmus do Quintal, que é morador de 55 

Boiçucanga e que participa também do Composta Boiçucanga, então ele fez uma 56 

introdução sobre o que é o projeto e quem são os envolvidos, ele também falou que esse 57 

é um projeto piloto que poderá ser replicado em outros bairros do município, então ele 58 

iniciou a apresentação que segue anexa a esta ata. O Presidente agradeceu a 59 

apresentação e convidou a todos a conhecerem a composteira do Viveiro Municipal, que 60 

utilizará as podas do município para fazer composto que será comercializado para 61 

arrecadar recursos para o Fundo Social de Solidariedade do Município. O Presidente 62 

informou que o termo de referência para a contratação de empresa especializada para a 63 

elaboração do plano municipal de resíduos sólidos encontra-se na Secretaria de Assuntos 64 

Jurídicos para parecer jurídico. A Conselheira Tatiana Prestes perguntou se a Prefeitura 65 

havia conseguido contato com todos os proprietários das áreas da possível APA do 66 

Guaecá e o Presidente disse que ainda não, então ela pediu que na próxima reunião ele 67 

traga informações sobre o Plano Municipal da Mata Atlântica e o Presidente respondeu 68 

que a elaboração deste plano está parada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 69 

agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a reunião, com esta 70 

ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária executiva e o 71 

Presidente deste Conselho, José Augusto de Carvalho Mello. 72 

 73 
 74 

 75 
 José Augusto de Carvalho Mello   Heleonora das Dores Lopes 76 
   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 77 
 78 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE SETE DE 79 
OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 80 
 81 
CONSELHEIROS PRESENTES: 82 
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES   ___________________ 83 

MARIA ÂNGELA LAURITO DE MORAES    ___________________ 84 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 85 

TALLES DA SILVA FULY      ___________________ 86 
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CESAR ARNALDO ZIMMER     ___________________ 87 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 88 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE    ___________________ 89 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 90 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 91 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 92 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 93 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 94 

PAULO GRECO JÚNIOR      ___________________ 95 






