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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 10/03/2022 

Horário: 16:00 

Formato da Reunião: Híbrida 

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

  Virtualmente: Por Videoconferência no Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 

1. Informes Gerais; 

1.1 Devolutiva da análise do Processo nº 8917/2021 – Proposta de criação de 

Unidade de Conservação “APA Enseada”, por lei complementar; 

1.2 Andamento do Processo nº 5695/2021 – Contratação do PMGIRS; 

1.3 Entrega dos computadores recebidos através do Programa E-LIXO; 

1.4 Informativo sobre uso das máquinas trituradoras de poda; 

1.5 Balneabilidade das praias de São Sebastião; 

2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

3. Discussão e deliberação da Resolução nº 11/2022; 

4. Prestação de contas das compras para o Viveiro com recursos do FUNDAM; 

5. Participação da SEMAM na assinatura do Decreto Estadual de 

Regulamentação dos Produtos Artesanais de Origem Animal – Lei 

17.453/2021, à base de leite, carnes, ovos e mel; 

6. Informações sobre autuações à Sabesp. 

 

 
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES 

Presidente do COMAM 
Secretário Interino de Meio Ambiente 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2022 1 

 2 

Ao décimo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, quinta-feira, por 3 

videoconferência na plataforma Zoom Meetings e presencialmente na Secretaria do 4 

Meio Ambiente, tendo início após às dezesseis horas, depois de constatado quórum, 5 

o Senhor Daniel H. Mudat Fernandes, Secretário de Meio Ambiente e Presidente do 6 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião – COMAM, conforme Lei 7 

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

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 em seguida pediu para dois convidados 10 

se apresentarem. Marcelo se apresentou como morador do bairro Cigarras e Paulo 11 

Eduardo se apresentou como morador do bairro Guaecá. O Presidente orientou que 12 

caso necessário os convidados podem se manifestar através dos conselheiros. 13 

Iniciando a reunião o presidente falou sobre questões regimentais durante a reunião 14 

e deu a orientação para os conselheiros se atentarem aos informes gerais, item um 15 

da reunião e caso necessário a palavra estaria disponível para os mesmos se 16 

manifestarem. A conselheira Niuara usa a palavra para fazer constar que o 17 

município participará do programa “Brasil, essa é a nossa praia”. A conselheira 18 

Sandra usa a palavra para falar sobre regularização fundiária e as ações realizadas 19 

pela secretaria de habitação e a participação da fiscalização da Secretaria do Meio 20 

Ambiente. O presidente agradeceu e disponibilizou a palavra para os conselheiros. 21 

Sem manifestação ele prosseguiu a reunião falando sobre a proposta de criação de 22 

Unidade de Conservação “APA Enseada”, por lei complementar, pedido realizado 23 

pelo Instituto Terra e Mar, sobre o processo é explicado para os conselheiros os 24 

próximos passos para o andamento do processo. Em seguida, Jaqueline usa a 25 

palavra para falar mais sobre a proposta de criação da APA e agradece a 26 

colaboração da Secretaria do Meio Ambiente. O presidente esclarece algumas 27 

informações e diz que a Semam estará à disposição dentro de sua competência. 28 

Após encerrar o tema o presidente prossegue a reunião falando sobre o “andamento 29 

do processo para Contratação do PMGIRS”, diz que está na etapa de pré-30 

contratação e em breve o processo licitatório estará com edital publicado e que será 31 

compartilhado com os conselheiros. O presidente abre a palavra para os 32 

conselheiros se manifestarem. Sem manifestação o presidente segue falando sobre 33 
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o item “entrega dos computadores recebidos através do programa E-LIXO”, 34 

campanha de logística reversa onde ocorre a troca de resíduos eletrônicos doados 35 

pelo município por computadores remanufaturados. São apresentadas durante a 36 

reunião imagens do recebimento dos computadores através do programa E-LIXO e 37 

o presidente agradece a parceria e colaboração. O presidente deixa a palavra 38 

disponível para os conselheiros. Sem manifestação, ele prossegue falando sobre as 39 

ações desenvolvidas pela SEMAM e SESEP que envolvem as máquinas trituradoras 40 

de podas, em seguida apresenta um vídeo da utilização. Após isso o presidente 41 

apresentou o boletim de condição das praias fornecido pela CETESB e mostrou que 42 

haviam apenas duas praias impróprias em todo o município e ressaltou a 43 

importância de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 44 

anos, como a assinatura do contrato com a Sabesp e as ações de fiscalizações de 45 

caça esgoto, e que são essas ações que resultam as praias limpas, trazendo melhor 46 

qualidade de vida para a população e para o meio ambiente. Então o presidente 47 

passou para o próximo item da pauta e apresentou o relatório mensal das ações da 48 

fiscalização ambiental em fevereiro, enfatizando que foram atendidas cento e vinte e 49 

três denúncias através de boletim de constatação, doze ofícios do Ministério Público, 50 

nove denúncias através do canal e-ouve, sete denúncias através de email, e 51 

quinhentos e trinta e nove processos administrativos, sendo cento e quarenta e três 52 

atendidos pelas equipes e trezentos e noventa e seis com tramitação interna na 53 

Semam. O presidente continuou apresentando as ações da fiscalização ambiental e 54 

disse que foi dado continuidade nos atendimentos dos processos de ações civis 55 

públicas nos bairros de Boracéia, Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, Baleia, 56 

Cambury, Boiçucanga, Maresias e Enseada. A conselheira Tatiana Benassi 57 

informou sobre a possibilidade da apresentação de um relatório feito a partir do 58 

monitoramento de praia feito pela SOMAR, o presidente agradeceu e aceitou 59 

dizendo que colocará em pauta na próxima reunião. O próximo assunto tratado foi a 60 

discussão sobre a resolução número onze de dois mil e vinte e dois, o presidente 61 

começou a apresentar as observações feitas pelos técnicos da SEMAM e ficou 62 

acordado que a minuta com as contribuições da sociedade civil junto com as 63 

contribuições da SEMAM seria encaminhada por email e que as novas contribuições 64 

deveriam ser feitas por email também, para que seja deliberado numa reunião 65 

extraordinária ou em reunião ordinária a ser agendada pelo presidente mediante 66 
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novas contribuições ou não a serem recebidas. O presidente então passou para o 67 

próximo assunto da pauta e prestou de contas das compras para o Viveiro com 68 

recursos do FUNDAM mostrando fotos do material entregue e dizendo que entre 69 

eles tinham enxadas, cavadeiras, facões, martelos e rastelos entre outros e 70 

encerrou dizendo que o viveiro municipal permanece aberto para visitações. Em 71 

seguida o presidente falou sobre a participação da SEMAM na assinatura do 72 

Decreto Estadual de Regulamentação dos Produtos Artesanais de Origem Animal, à 73 

base de leite, carnes, ovos, mel e pescado, contou que o evento foi no Palácio dos 74 

Bandeirantes, em São Paulo, e disse que no evento foi assinado o decreto 75 

regulamentando as atividades e que ainda haverá a publicação de normativas para 76 

cada cadeia produtiva, o presidente disse ainda que alguns produtores do Estado 77 

participaram do evento levando seus produtos, inclusive um representante do 78 

município, a fazenda marinha Cigarras, que levou o prato conserva de mexilhões 79 

para que os presentes no evento degustassem e conhecessem o produto. O 80 

presidente também informou que haverá outro evento voltado a este assunto ainda 81 

no mês de março e que será em São José dos Campos e informou que os 82 

interessados em participar deveriam se inscrever e que a Semam poderia auxiliá-los 83 

na inscrição. Partindo para o encerramento da reunião o presidente abordou o último 84 

assunto da pauta, que era passar as informações sobre autuações à Sabesp, então 85 

foi dada a devolutiva sobre as multas da Sabesp, informando que algumas foram 86 

ajuizadas e outras estão em fase de análise de recurso. Nada mais havendo a tratar, 87 

o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a 88 

reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, 89 

secretária executiva e o Presidente deste Conselho, Daniel Henrique Mudat 90 

Fernandes. 91 

 92 

 93 

 Daniel Henrique Mudat Fernandes  Heleonora das Dores Lopes 94 

  Presidente do COMAM       Secretária Executiva 95 

 96 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE 97 
SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 98 
 99 

CONSELHEIROS PRESENTES: 100 



 

Prefeitura Municipal de São Sebastião 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
 

 

 

  Avenida Guarda Mor Lobo Vianna, 435 - Centro – CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP 

 Tel.: (12) 3892-6000 – comam@saosebastiao.sp.gov.br         4 de 4 

SANDRA REGINA MORI     ___________________ 101 

NÚBIA DOS ANJOS      ___________________ 102 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 103 

MAIARA MUNIZ GRAFANASSI GOMES   ___________________ 104 

GUILHERME ACIEN RUIZ     ___________________ 105 

ANGÉLICA MARIA PINO BUSTAMANTE   ___________________ 106 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 107 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO    ___________________ 108 

JULIANA DE LUNA CABRERA    ___________________ 109 

TATIANA BENASSI FELIX     ___________________ 110 

PAULO GRECO JÚNIOR     ___________________ 111 






