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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 10/02/2022 

Horário: 16:00 

Formato da Reunião: Híbrido 

  Presencialmente: Na SEMAM - Avenida Guarda Mor Lobo Viana, 435 - Centro 

  Virtualmente: Por Videoconferência no Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 

1. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

2. Pleito para aquisição de 3 viaturas para a SEMAM e Guarda Ambiental pelo 

FUNDAM; 

3. Pleito para Reforma do Observatório com recursos do FUNDAM; 

4. Pleito para equipar a base da Fiscalização em Juquehy com recursos do 

FUNDAM; 

5. Abatimento no valor do IPTU para quem preserva a floresta dentro de seu 

imóvel; 

6. Primeira apreciação da minuta da Resolução nº 11/2022, que dispõe sobre os 

procedimentos operacionais para a solicitação de recursos financeiros ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUNDAM; 

7. Informes Gerais. 

 

 
JOSÉ AUGUSTO DE CARVAHO MELLO 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2022. 1 

 2 

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

híbrida através de videoconferência na plataforma Zoom Meetings e pessoalmente na 4 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo início após às dezesseis horas, depois de 5 

constatado quórum, o  Senhor Daniel Henrique Mudat Fernandes, Secretário Adjunto de 6 

Meio Ambiente e Vice-presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São 7 

Sebastião – COMAM, conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e nove de dois 8 

mil e dezessete e Lei Municipal número dois mil quinhentos e oitenta e oito de dois mil e 9 

dezoito, deu início a reunião desejando uma boa tarde a todos, e abriu a palavra para os 10 

conselheiros caso quisessem dar algum informe geral. A conselheira Fernanda usou a 11 

palavra para falar sobre os assuntos listados na pauta da reunião, ela ressaltou a 12 

importância de seguir um padrão para deliberar recursos do FUNDAM para projetos da 13 

prefeitura e sugere a retirada de alguns itens da pauta. O senhor Daniel assume a palavra 14 

e explica que os itens estão na pauta para saber as opiniões dos conselheiros antes de 15 

deliberar os projetos para uso dos recursos do FUNDAM, então ele pede para manter os 16 

itens. A conselheira Fernanda pede para alterar o termo “pleito” citado nos itens da pauta. 17 

O Daniel altera o termo para “consulta”. O conselheiro Luiz Tadeu pede esclarecimento 18 

sobre os itens que serão consultados. O presidente esclarece as dúvidas. O conselheiro 19 

Cláudio pergunta inicialmente sobre o valor da contratação de uma empresa 20 

especializada para a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica, item citado na 21 

reunião anterior e em seguida ressalta a importância de ajustar a resolução para que cite 22 

como um órgão público deve se apresentar em uma solicitação. O Daniel e o conselheiro 23 

Cláudio conversam sobre problemas de comunicação e o Daniel sugere para o 24 

conselheiro mandar por escrito as contribuições e propostas. O conselheiro esclarece seu 25 

ponto de vista e diz que pode encaminhar por e-mail. O Daniel pergunta se mais algum 26 

conselheiro gostaria de usar a palavra, ninguém se manifesta e ele prossegue passando 27 

para o segundo item da pauta, apresentando o relatório mensal das ações da fiscalização 28 

ambiental. O Daniel fala sobre as ocorrências atendidas no mês de janeiro de Boracéia 29 

ao Canto do Mar, dentre as informações ele cita as denúncias feita através de boletins de 30 

constatação, atendimentos a ofícios do Ministério Público, denúncias recebidas através 31 

do canal e-ouve e do e-mail e os atendimentos dos processos administrativos. O Daniel 32 

prossegue falando sobre o total de autuações geradas e o valor total de multas efetuadas 33 

no mês de dezembro. O Daniel também exibiu algumas imagens das operações 34 

realizadas. O senhor Daniel passa a palavra para o conselheiro Luiz Tadeu, que pergunta 35 

sobre o destino dos cachorros que a fiscalização apreendeu. O Daniel responde dizendo 36 

que os animais são encaminhados para o Centro de Controle de Zoonoses do município. 37 

O conselheiro então agradece e elogia o trabalho que a fiscalização realizou, com 38 

exceção das apreensões dos animais na praia acompanhados dos donos. O Daniel 39 

agradece o elogio e aproveita para agradecer ao COMAM por todo apoio que a equipe de 40 

fiscalização vem recebendo desde dois mil e dezoito. Daniel segue para o próximo item 41 

da pauta que é a consulta para aquisição de três viaturas para a SEMAM e Guarda 42 
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Ambiental pelo FUNDAM. O Daniel discorre sobre a necessidade das aquisições e 43 

consulta os conselheiros sobre o assunto e pede para os conselheiros que concordam em 44 

dar andamento no detalhamento deste projeto para aquisição para futuramente fazer a 45 

deliberação permanecerem como estão e os que não concordarem se manifestarem 46 

através do chat ou levantando a mão. A conselheira Fernanda usa a palavra e pergunta 47 

sobre como estão as equipes de fiscalização e a justificativa para a aquisição de novos 48 

veículos. O Daniel responde dizendo que estará tudo detalhado na justificativa e 49 

complementa que o aumento de ficais efetivos é um dos motivos. Daniel segue a reunião 50 

e inicia a consulta com os conselheiros para reforma do Observatório com recursos do 51 

FUNDAM. O Daniel explana sobre a necessidade de reforma do local e pede para os que 52 

concordam permanecerem como estão e os que não concordam para se manifestar. A 53 

conselheira Fernanda pede um parecer jurídico para saber se podem ser usados recursos 54 

do FUNDAM para reformas de prédios públicos. Daniel agradece a contribuição da 55 

conselheira e se compromete a fazer a consulta. Sem mais manifestações, o Daniel 56 

segue para o próximo item, que é a consulta para equipar a base da fiscalização em 57 

Juquehy com recursos do FUNDAM. A conselheira Fernanda usa a palavra para 58 

perguntar se a base será compartilhada com a Polícia Militar Ambiental. O Daniel explica 59 

que a previsão de uso será apenas para a fiscalização ambiental e para a Polícia 60 

Municipal Ambiental, mas que a Prefeitura pode consultar a Polícia Militar para saber se 61 

há interesse de dividir o local. Daniel prosseguiu para o item que tratava do abatimento no 62 

valor do IPTU para quem preserva a floresta dentro do seu imóvel, lembrando que tal 63 

assunto foi sugerido pelo conselheiro Luccas e dizendo que por isso passava a palavra 64 

para que Luccas se manifestasse esclarecendo o que exatamente pretende discutir sobre 65 

o assunto. Luccas porém não se manifesta, pois não estava presente na reunião. Daniel 66 

explica que deu uma breve resposta para o Lucas no grupo de WhatsApp sobre o fator 67 

ambiental que é usado atualmente com algumas condições exigidas por leis municipais. 68 

Daniel segue para o último item da pauta que era a primeira apreciação da minuta da 69 

resolução número onze de dois mil e vinte e dois do COMAM, que dispõe sobre os 70 

procedimentos operacionais para a solicitação de recursos financeiros ao FUNDAM. O 71 

Daniel falou sobre a importância deste item e alguns conselheiros discutiram sobre o 72 

assunto, então o Presidente pediu aos conselheiros que possuem manifestações a 73 

respeito, que enviem por escrito até o dia dezessete de fevereiro. A conselheira Fernanda 74 

usa a palavra e pergunta sobre quantas multas foram pagas em 2021. O Daniel usa a 75 

palavra e responde que será feito um levantamento e poderá entrar como um item da 76 

pauta da próxima reunião. Daniel pergunta se algum conselheiro gostaria de se 77 

manifestar. A conselheira Fernanda se manifesta pedindo a inclusão do assunto criação 78 

da APA Enseada na pauta da próxima reunião. Daniel afirma que o assunto será inserido. 79 

O conselheiro Luiz Tadeu usa a palavra e diz que o conselho precisa dar andamento na 80 

criação da APA Enseada. O Daniel agradece a contribuição e afirma que o tema será 81 

discutido. Nada mais havendo a tratar, o Vice-presidente agradeceu a participação de 82 

todos e deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, 83 

Heleonora das Dores Lopes, secretária executiva e o Vice-presidente deste Conselho, 84 

Daniel Henrique Mudat Fernandes. 85 
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 86 
 87 
 88 
 89 

 Daniel Henrique Mudat Fernandes   Heleonora das Dores Lopes 90 
  Vice-presidente do COMAM            Secretária Executiva 91 
 92 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE TRÊS DE 93 
MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 94 
 95 
CONSELHEIROS PRESENTES: 96 
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO    ___________________ 97 

MARIA ÂNGELA LAURITO DE MORAES    ___________________ 98 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 99 

MAIARA MUNIZ GRAFANASSI GOMES    ___________________ 100 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE    ___________________ 101 

MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ   ___________________ 102 

ANGÉLICA MARIA PINO BUSTAMANTE    ___________________ 103 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 104 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 105 

JULIANA DE LUNA CABRERA     ___________________ 106 

MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO   ___________________ 107 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 108 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 109 






