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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 10/06/2021 

Horário: 18:00 

Local: Videoconferência – Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 
1. Discussão e deliberação sobre a alteração da Resolução nº 01/2021/COMAM; 

2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

3. Apresentação do Projeto Composta São Sebastião; 

4. Alteração da Resolução nº 01/2018/COMAM; 

5. Apresentação do Projeto Pescadores; 

6. Informes Gerais. 

- Último dia para contribuições na minuta de alteração da Lei nº 2637/2019. 

 

 

 

 
JOSÉ AUGUSTO DE CARVAHO MELLO 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DE 2021. 1 

 2 

Ao décimo dia do mês de junho 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, em seguida iniciou a pauta 9 

com a “discussão e deliberação sobre a alteração da Resolução número um de dois 10 

mil e vinte e um do COMAM”, o qual fez explanação das contribuições recebidas. 11 

Apresentou as contribuições da conselheira Tatiana Araújo, que se tratava de uma 12 

sugestão para comunicar os conselheiros com duas semanas de antecedência a 13 

reunião, o Presidente informou que as reuniões tem calendário anual divulgado no 14 

início de casa ano, e que os prazos das convocações encontravam-se lavradas no 15 

regimento e assim eram seguidas, a segunda contribuição era de comunicar os 16 

munícipes quinze dias antes da reunião, dando prazo de até uma semana antes da 17 

reunião para eles confirmarem interesse em participar, o Presidente informou que a 18 

informação também está na resolução e explicou que a pauta seria enviada por 19 

convite com uma semana de antecedência da reunião, como é feito com os 20 

conselheiros, em seguida ele informou a terceira contribuição, que era considerar que 21 

o prazo de comunicação com os munícipes sobre a pauta deveria ser maior e que 22 

fosse liberada a fala para os munícipes que solicitassem espaço de fala junto a um 23 

conselheiro, o Presidente salientou que também encontra-se na resolução a 24 

sugestão. Em seguida o Presidente lembrou que na reunião retrasada já havia sido 25 

discutido o tema e que na oportunidade já haviam sido aprovados os itens da 26 

resolução. Após isso foram lidas as contribuições do conselheiro Claudio Tiago, 27 

sendo a primeira uma consideração a respeito do escalonamento de prazo entre os 28 

três processos de convocação, com pelo menos um dia de espaço entre cada um, 29 

alegando que como as reuniões do COMAM ocorrem regularmente as quintas feiras, 30 

ele sugeriu que a pauta continuasse sendo enviada com uma semana de 31 

antecedência, para que os interessados pudessem solicitar a participação até as 32 

sextas feiras, e que o  link do documento para acesso das reuniões pudessem ser 33 

disponibilizadas nas segundas- feiras (seis dias antes), então o Presidente informou 34 

que os prazos continuariam iguais, pois já estavam previstos em regulamento. Com a 35 

palavra o Conselheiro Claudio sugeriu que fossem feitas as alterações propostas, e 36 

pediu a opinião da Secretária Executiva sobre o assunto e a mesma disse que era 37 

melhor manter a resolução atual, então e ele retirou a sugestão. Dando continuidade 38 

à reunião, o Presidente leu as contribuições da Conselheira Jacqueline Vieira, que 39 

sugeria instituir novas normas de procedimentos operacionais para a continuidade 40 

das reuniões de forma virtual pelo  Conselho Municipal de Meio Ambiente, como 41 
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medida de enfrentamento da pandemia da COVID-19, no município de São 42 

Sebastião, após  a fala da conselheira o Presidente informou que o pedido já 43 

constava na resolução, então continuou lendo a segunda contribuição que solicitava 44 

que os munícipes não conselheiros pudessem participar das reuniões virtuais como 45 

ouvintes sem direito a manifestação durante as reuniões, salvo casos de relevância 46 

analisados pelos conselheiros, o Presidente informou que o pedido já havia sido 47 

discutido. A contribuição seguinte, foi a solicitava  que as reuniões gravadas fossem 48 

disponibilizadas a todos quando solicitadas pela plenária, o Presidente informou que 49 

somente as atas das reuniões, calendários, resoluções e relatórios seriam 50 

disponibilizadas no site da prefeitura, então a Secretária Executiva Heleonora fez uma 51 

demonstração de onde poderiam encontrar as informações no site da Prefeitura: 52 

abrindo o website da página da Prefeitura, clicando na aba Conselhos, onde 53 

encontram-se as informações do COMAM: lei, decretos, resoluções, relatórios, 54 

pautas, listas de presença e atas das reuniões do Conselho. Finalizada a fala da 55 

Secretaria executiva o Presidente deu continuidade as contribuições e colocou em 56 

deliberação a resolução, que foi aprovada. 57 

Em prosseguimento a pauta, iniciou-se a apresentação do relatório mensal das ações 58 

de fiscalização ambiental pelo Diretor de Fiscalização de Meio Ambiente, senhor 59 

Flávio de Carvalho. Depois da apresentação do relatório, o Presidente informou que a 60 

Secretaria está trabalhando duro para conter as invasões, desmatamentos e crimes 61 

ambientais.  Continuando a pauta foi apresentado o “Projeto Composta São 62 

Sebastião, da mesa para a terra, ciclos dos alimentos”, feita pela Amanda Simonetti, 63 

que na oportunidade explanou sobre o projeto, focando na importância de separar e 64 

realizar a compostagem dos resíduos orgânicos, continuou elucidando de forma 65 

didática as etapas do projeto. Após a apresentação, o Presidente com a palavra 66 

informou que foi feita uma consulta a SAJUR - Secretaria de Assuntos Jurídicos, 67 

sobre qual forma seria possível uma entidade não governamental ser beneficiada com 68 

recursos financeiros do FUNDAM. O Presidente informou que ainda não havia tido 69 

retorno da SAJUR, e que quando tivesse a resposta divulgaria todos os Conselheiros. 70 

Seguindo a reunião, o Presidente informou que, retirou da pauta o item alteração da 71 

resolução número um de dois mil e dezoito do COMAM, visto que o tema está sendo 72 

analisado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. Após a sua fala, teve a palavra a 73 

conselheira Tatiana Prestes, que agradeceu a oportunidade da apresentação do 74 

projeto. Em continuidade a pauta, teve a palavra a diretora do departamento de 75 

pesca, agricultura e abastecimento, a senhora Simone Monteiro, juntamente com 76 

chefe de divisão de pesca, o senhor Felippe Postuma, que apresentaram o projeto 77 

para captação de recurso financeiro junto ao FUNDAM, para contrapartida de 78 

aquisição de um trator em conjunto com a emenda parlamentar obtida via convênio 79 

com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para os 80 

pescadores do bairro de Boiçucanga – Município de São Sebastião – SP. A diretora 81 

informou que o projeto possuía vistas a atender demandas da comunidade pesqueira 82 
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de Boiçucanga, e que é feito um trabalho constante da Secretaria junto aos 83 

pescadores do município e que os pescadores daquela comunidade precisavam do 84 

apoio solicitado ao FUNDAM para a aquisição do trator, que seria utilizado para 85 

colocar e retirar as embarcações no rio. Ainda em sua fala, Simone Monteiro explicou 86 

que no final do ano de dois mil e vinte, foi enviado um ofício aos Deputados 87 

Estaduais, para captação de recursos financeiros através de Emenda Parlamentar 88 

com o objetivo de fomentar a cadeia  produtiva do pescado local, principalmente do 89 

pescador artesanal, prosseguiu informando que atualmente os pescadores alugam 90 

esse equipamento e que felizmente, através do Deputado Estadual Alexandre Pereira, 91 

a SEMAM conseguiu captar cento e cinquenta mil reais de uma Emenda Parlamentar, 92 

mas que esse valor não era o suficiente para a aquisição do trator, por isso a 93 

necessidade da contrapartida solicitada por esse projeto. Foi apresentado pela 94 

Diretora Simone 3 três orçamentos de tratores que variavam de cento e sessenta mil 95 

reais à duzentos e quarenta mil reais, ela informou que a comunidade de Boiçucanga 96 

está trabalhando com turismo local, e que a maioria dos pescadores utilizam o cerco 97 

flutuante como técnica de pesca, e que essa é uma modalidade de pesca sustentável 98 

e que a comunidade conta com o apoio da SEMAM, a Diretora Simone informou ainda 99 

que a Prefeitura estria atualmente reformando o Rancho dos Pescadores de 100 

Boiçucanga. Após a apresentação, o presidente da associação dos pescadores de 101 

Boiçucanga, senhor José Carlos, agradeceu poder participar da reunião e fez a 102 

explanação da situação atual dos pescadores, salientando que o equipamento era de 103 

extrema importância e necessidade e que traria benefício a toda a comunidade 104 

pesqueira. Após isso o Presidente do COMAM teve a palavra e enfatizou a 105 

necessidade da aquisição, então teve a palavra o conselheiro Alexandre que pediu 106 

esclarecimento a respeito da contrapartida, que foi respondida prontamente pelo 107 

Presidente José Augusto, em seguida o conselheiro Claudio teve a palavra e pediu 108 

esclarecimentos, de como se daria a questão e propriedade do equipamento, sendo 109 

respondida prontamente pelo Presidente de que a propriedade do equipamento seria 110 

da Prefeitura Municipal de São Sebastião, mas a manutenção será feito pela 111 

associação dos pescadores de Boiçucanga, então o conselheiro Claudio perguntou 112 

qual valor precisaria ser disponibilizado, e o  Presidente respondeu que seria utilizado 113 

no máximo vinte mil reais e que o FUNDAM conta com aproximadamente setecentos 114 

mil reais atualmente. Em seguida teve a oportunidade de usar a palavra a conselheira 115 

Tatiana, concordando com a necessidade do equipamento para a comunidade 116 

pesqueira, mas solicitou que o presidente do COMAM esclarecesse aos conselheiros 117 

de que forma se daria o uso do recuso do FUNDAM. Respondida prontamente pelo 118 

Presidente do COMAM, que também fez menção aos Conselheiros, da necessidade 119 

de fazer essa contrapartida via FUNDAM. Em seguida teve a palavra o conselheiro 120 

Luiz Tadeu, que solicitou que fosse passado o valor exato da contrapartida, e o 121 

Presidente José Augusto disse que não era possível saber o valor exato porque ainda 122 

não havida sido feito o processo licitatório e que só quando terminasse a licitação é 123 
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que seria possível saber qual o valor final, mas informou que o valor das cotações 124 

estariam oscilando entre duzentos mil reais, ressaltou ainda que a compra do 125 

equipamento seriam via licitação e que o valor poderia abaixar. Em uso da  palavra o 126 

conselheiro Luiz Tadeu salientou que sem um valor exato ele discordava da 127 

contrapartida para compra do equipamento e continuou dizendo que a mudança de 128 

apreciação para deliberação, na mesma reunião poderia arcar com a nulidade da 129 

deliberação. O Presidente respondeu que não foi a primeira vez que houve discussão 130 

e deliberação na mesma reunião e iniciou a votação para aprovação do repasse da 131 

contrapartida para a aquisição de um trator para atender a comunidade pesqueira de 132 

Boiçucanga, sendo aprovada por unanimidade e com a abstenção da Ordem dos 133 

Advogados. Então o Presidente passou a palavra o Presidente da associação de 134 

pescadores, senhor José Carlos, que agradeceu os conselheiros pelos votos de 135 

aprovação. O Presidente do COMAM informou para o senhor José Carlos que iria 136 

pessoalmente ministrar um curso de manutenção e operação de trator quando o 137 

equipamento chegasse na comunidade. Continuando a reunião o Presidente seguiu para 138 

os informes gerais, lembrando a todos que era o último dia para envio de contribuições à 139 

da minuta de alteração da lei municipal número dois mil seiscentos e trinta e sete de dois 140 

mil e dezenove, após isso ele parabenizou o conselheiro Luis Eduardo, por ter ajudado na 141 

elaboração do “Projeto de Regularização Fundiária da Sertão de Maresias”, que foi 142 

selecionado para compor o segundo Guia IAB para a Agenda dois mil e trinta, da ONU - 143 

Organização das Nações Unidas, ele disse ainda que o projeto contou com várias 144 

secretarias, como a SEHAB, SEMAM, SEURB e SEO e concorreu com outros cento e 145 

doze projetos. Em seguida os conselheiros Claudio, Tatiana e Luiz Tadeu, parabenizaram 146 

e gestão pela conquista do projeto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 147 

a presença e participação de todos e deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada 148 

e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária executiva e o Presidente 149 

deste Conselho, José Augusto de Carvalho Mello. 150 

 151 
 152 
 153 
 154 

 José Augusto de Carvalho Mello   Heleonora das Dores Lopes 155 
   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 156 
 157 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE CINCO DE 158 
AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 159 
 160 
CONSELHEIROS PRESENTES: 161 
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO    ___________________ 162 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 163 

TALLES DA SILVA FULY      ___________________ 164 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 165 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 166 

LUCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL    ___________________ 167 
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CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 168 

ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID    ___________________ 169 

ROGER MARQUES KERR      ___________________ 170 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 171 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 172 

TATIANA BENASSI FELIX      ___________________ 173 

PAULO GRECO JUNIOR      ___________________ 174 

 175 

CONVIDADOS: 176 

AMANDA SIMONETTI 177 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 178 

RODRIGO POLACOW 179 

JOYCE MICHELUCCI 180 




