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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Data da Reunião: 10/09/2020 

Horário: 18:00 

Local: 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. Deliberação sobre os processos de licenciamento ambiental: 

a) 13.633/2018 – Wagner Roberto Moreira Maresias – ME (Fábrica 

de Gelo) 

b) 715.810/2020 – Paiva & Assis Madereira LTDA – ME 

4. Apresentação sobre Marina Pública e Homeport; 

5. Mangue da Enseada. 

 

 

 
FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2020. 1 

 2 

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

videoconferência na plataforma Zoom Meetings, tendo passado às dezoito horas e 4 

vinte minutos, tendo sido constatado quórum, o  Senhor Flávio Fernandes de Queiroz, 5 

Secretário de Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente 6 

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

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

oito de dois mil e dezoito, deu início a reunião desejando uma boa noite e 9 

agradecendo a presença de todos. O Presidente disse que antes de iniciar a pauta ele 10 

gostaria de esclarecer um assunto, ele disse que o coletivo lixo zero havia enviado um 11 

email para o COMAM solicitando uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente e 12 

que a reunião seria presencial e com poucos representantes, mas que um pouco 13 

antes do dia da reunião houve a mudança do formato da reunião para 14 

videoconferência, ele disse ainda que a reunião foi da Semam com o coletivo e não 15 

do COMAM, mesmo porque se algum conselheiro tiver que representar o COMAM em 16 

alguma reunião, antes deverá ser deliberado pelos outros conselheiros a participação 17 

do representante. A conselheira Tatiana Preste pediu para contribuir com a fala dele 18 

sobre o assunto, então o Presidente pediu que ela o fizesse ao final da reunião. O 19 

Presidente iniciou o primeiro item da pauta que era a minuta para contratação de 20 

consultoria para elaborar o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos e 21 

perguntou se a conselheira Fernanda Carbonelli queria falar sobre o assunto e a 22 

mesma disse que sim e disse que havia recebido uma colaboração da Tatiana para a 23 

elaboração da minuta para a contratação da consultoria e que ela analisou e entende 24 

que o escopo está correto, mas que o COMAM não pode deliberar sobre a 25 

modalidade da contratação, então ela propôs que seja excluída a parte de legislação 26 

de licitações e que isso seja analisado pelo jurídico da prefeitura e que seja utilizado 27 

apenas a parte de termo de referência para a contratação da consultoria e que tudo 28 

seja submetido ao jurídico para análise. O Presidente perguntou se alguém mais tinha 29 

algum comentário sobre o assunto e ninguém teve, então ele disse que acataria a 30 

sugestão solicitando o parecer jurídico na minuta após ser feito a alteração solicitada. 31 

O Presidente passou para o próximo item da pauta que era o relatório situacional da 32 

cooperativa de reciclagem do município feito pelo Secretário Adjunto Daniel Mudat 33 

após vistoria do mesmo e da conselheira Tatiana Prestes na cooperativa. O Daniel 34 

Mudat iniciou sua fala dizendo que no último dia três ele e a Tatiana Prestes fizeram 35 

uma vistoria na cooperativa acompanhados da cooperada Luciana, então ele iniciou 36 

sua apresentação do relatório com um breve histórico da criação da cooperativa até 37 

os dias atuais, incluindo legislações e decisões judiciais que envolvem o antigo lixão 38 

da Baleia, depois ele apresentou o decreto municipal de número quatro mil 39 

quinhentos e sessenta e cinco de dois mil e nove, que dispõe sobre o termo de 40 

cooperação entre o município e a COOPERSUSS, objetivando a conjunção de 41 
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esforços para fomento da atividade, ele também leu sobre as os direitos e obrigações 42 

das partes, em seguida o Daniel mostrou algumas fotos da cooperativa e discorreu de 43 

como tem sido feita a operação da mesma, ele também levantou os pontos fortes e 44 

fracos da cooperativa, sendo como ponto forte o fato de os cooperados receberem os 45 

materiais coletados diretamente na cooperativa e não precisarem fazer a coleta porta 46 

a porta, o fato de estarem em um local de fácil acesso e dentro do zoneamento que 47 

permite a atividade, a ausência de registro de incômodos aos vizinhos e por fim o 48 

locatário possuir toda a documentação correta para a locação, já como pontos de 49 

melhoria, ele listou a deficiência da separação dos resíduos pelos munícipes e 50 

comerciantes e a instalação de um ponto trifásico para suportar mais uma máquina de 51 

prensa, o Daniel disse que a parte interna da elétrica já foi feita pela Prefeitura e que 52 

agora aguarda que a EDP Bandeirantes faça a ligação externa, assim ele terminou 53 

sua apresentação. A conselheira Fernanda Carbonelli elogiou e agradeceu a 54 

apresentação. O Presidente passou a palavra para a conselheira Tatiana Prestes, que 55 

disse que o Daniel tinha feito um resumo muito bem feito da visita, ela também disse 56 

que a cooperativa aguarda que a EDP faça o quanto antes a ligação solicitada, ela 57 

também disse que os cooperados pediram melhora na qualidade dos materiais que 58 

chegam, então ela pediu como conselheira que a Prefeitura faça junto com a S.A 59 

ações de educação ambiental voltadas a separação de resíduos recicláveis. O 60 

Presidente pediu para que seja adiantado o item quatro da pauta, sobre a marina 61 

pública e o homeport, todos concordaram, então ele passou a palavra para o 62 

conselheiro e Secretário de Obras, Luis Eduardo. O Luis disse que se tratava de um 63 

esclarecimento, ele disse que depois que a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura a 64 

fazer a cessão da marina pública houve por parte de alguns, o entendimento que a 65 

Prefeitura já estava secionando a marina, e ele disse que não é isso, que a lei só 66 

autoriza que se faça e que a Prefeitura ainda está no meio do processo de 67 

Procedimento de Manifestação de Interesse (“PMI”) e que ainda está na fase de 68 

apresentação dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeiro, parecer 69 

jurídico, avaliação ambiental e licenciamento que devem ser seguidos, e ainda está 70 

sendo finalizado o edital para as audiências públicas, onde receberá contribuições 71 

para só depois ser feito o chamamento público da Marina Pública. O Luis disse que só 72 

depois que a empresa entregar os estudos e os mesmos passarem pela avaliação 73 

técnica dos profissionais da Prefeitura é que o material será apresentado para o 74 

COMAM; ele disse que é importante deixar claro que esses estudos direcionam o 75 

projeto final, disse ainda que essa empresa não vai fazer o projeto, pois o projeto vai 76 

ser desenvolvido pelos pretensos cessionários e um dos balizadores vai ser o retorno 77 

que o interessado vai dar para a Prefeitura, então pode haver um projeto simplório, 78 

onde o grupo ofereça dez por cento do lucro como contrapartida para à Prefeitura, 79 

como pode ter um projeto faraônico que o grupo ofereça um por cento, então isso 80 

tudo vai ser feito através de uma concorrência e ele espera que tenha uma ampla 81 

participação e que na licitação serão elencadas todas as diretrizes a serem seguidas, 82 
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que inclusive o consultor já levantou quais tipos de estudos e licenças serão 83 

necessárias e que a CETESB, por exemplo, se posicionou oficialmente afirmando que 84 

um RAP será suficiente para o licenciamento de uma marina pública, ele também 85 

disse que já foi consultado o SPU, o IPHAN, a Marinha, entre outros órgãos de 86 

licenciamento e salientou ainda que o que está sendo feito neste momento é 87 

exatamente a consultoria do que precisará ser feito quando houver um projeto e que o 88 

projeto ainda não existe e que ainda não se sabe nem quem irá fazer, pois ainda será 89 

aberto um processo para isso depois que a consultoria for encerrada e aprovada e 90 

disse que esse estudo é que vai ser o termo de referência para a abertura do 91 

processo. A conselheira Fernanda Carbonelli agradeceu os esclarecimentos e sobre o 92 

item que fala de avaliação e licenciamento ambiental, ela perguntou se ele vai apenas 93 

dar as diretrizes para que quem vencer a licitação execute o projeto e o 94 

licenciamento, ou se a Prefeitura vai realizar a aprovação do projeto, pois para ela 95 

isso não estava claro. O Luis respondeu que o licenciamento do empreendimento 96 

junto à CETESB e demais órgãos deve ser feito pelo empreendedor, porém antes 97 

disso é preciso passar pela análise do corpo técnico da Prefeitura e pelos conselhos 98 

municipais pertinentes para só depois ser levado para audiências públicas. O 99 

conselheiro Cláudio agradeceu a apresentação. O Presidente também agradeceu a 100 

apresentação do Luis e passou para o próximo item da pauta que era o licenciamento 101 

ambiental de dois processos, ele pediu para a técnica Heleonora fazer a 102 

apresentação do primeiro licenciamento. A Heleonora iniciou a apresentação do 103 

processo número treze mil seiscentos e trinta e três de dois mil e dezoito, dizendo que 104 

se tratava do licenciamento ambiental de uma fábrica de gelo que fica em Maresias, 105 

na rua Sebastião Romão Cesar. A Heleonora disse que foi analisada toda a parte 106 

documental do processo antes de ser feita a vistoria e disse que estava tudo ok com 107 

os documentos e que já havia uma licença de operação da CETESB para a fábrica 108 

em questão, disse que a fábrica não está em área de preservação permanente, que o 109 

prédio possui aprovação de planta pela Prefeitura Municipal, que o local está dentro 110 

da Z quatro T do zoneamento ecológico-econômico, que o prédio é abastecido por 111 

água da SABESP e que o tratamento de esgoto é por fossa séptica aprovada junto a 112 

Prefeitura, disse que o local onde o prédio está possui coleta pública de resíduos 113 

sólidos e que os resíduos sólidos gerados durante a operação estão relacionados a 114 

resíduos recicláveis como sobras de sacos plásticos de embalagem, ela disse que 115 

mesmo recebendo água tratada e potável da SABESP a água utilizada na produção 116 

passa por uma segunda filtragem, também disse que a fábrica possui duas câmaras 117 

frias e que no dia da vistoria apenas uma estava sendo utilizada devido a baixa 118 

produção, disse que foi visto o maquinário e que está com a manutenção em dia e 119 

que a fábrica está locada na parte central do prédio, o que diminui os ruídos dela para 120 

os vizinhos, também disse que o armazenamento do produto final é feito 121 

adequadamente em local limpo e organizado, que a dedetização está em dia e que 122 

visto tudo isso, a secretaria não possui óbices ao licenciamento. A conselheira 123 
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Fernanda Carbonelli perguntou como era feita a análise da água utilizada na fábrica, 124 

se a Semam fazia uma análise periódica da qualidade da água. A Heleonora disse 125 

que quando o local é abastecido pela SABESP não é solicitada outra análise, pois a 126 

SABESP só fornece água potável, que, portanto, pode ser utilizada para fins de 127 

fabricação de gelo. A conselheira disse que fica a sugestão que seja colocada como 128 

condicionante que seja apresentado a cada dois meses uma análise da água utilizada 129 

para a fabricação de gelo nos próximos processos. O Presidente colocou em votação 130 

e ninguém se manifestou contrariamente, então ficou deliberado que nos próximos 131 

licenciamentos de fábricas de gelo será solicitada a análise da água utilizada na 132 

fabricação. A Heleonora leu a pergunta do conselheiro Lucas que questionou se havia 133 

sido analisada a taxa de utilização do terreno conforme o zoneamento ecológico 134 

econômico – ZEE e ela respondeu que no processo de licenciamento ambiental é 135 

pedido a aprovação da planta do prédio utilizado para a atividade e que tendo essa 136 

aprovação, significa que esta questão já foi analisada e disse ainda que sobre o ZEE 137 

o que é analisado nos processos de licenciamento ambiental é se o zoneamento 138 

permite atividades industriais e quais são permitidas e não a taxa de utilização ou 139 

preservação do imóvel, pois este deve ser analisado na aprovação da planta de 140 

construção. O Presidente colocou em votação o licenciamento ambiental da fábrica de 141 

gelo Wagner Roberto Moreira Maresias – ME e o mesmo foi aprovado por 142 

unanimidade. O Presidente passou para o próximo licenciamento que era do processo 143 

número setecentos e quinze mil oitocentos e dez de dois mil e vinte, em nome de 144 

Paiva & Assis madeireira LTDA – ME, então ele passou a palavra para o técnico 145 

Rodrigo. O Rodrigo iniciou a apresentação dizendo que se tratava de uma renovação 146 

de licença de operação da atividade de desdobramento de madeira da empresa Miraí 147 

que fica no Topovaradouro, ele disse que primeiro foram analisados todos os 148 

documentos apresentados no processo e posteriormente foi feita a vistoria técnica no 149 

imóvel e só depois a conclusão do processo, depois ele disse que entre os 150 

documentos apresentados pelos requerentes destacam-se a certidão de uso e 151 

ocupação do solo, o memorial de caracterização do empreendimento, conta de 152 

energia e de água e esgoto, a licença de operação da CETESB, aprovação das 153 

construções, certificado de regularidade no cadastro técnico federal, documento de 154 

origem florestal e o cadastro estadual de comerciantes de produtos de origem nativa 155 

da flora brasileira, ele disse que os documentos estão no processo e disponíveis para 156 

consulta, em seguida ele destacou que no local do empreendimento não há 157 

elementos na paisagem que projetassem sobre o imóvel área de preservação 158 

permanente definidas pelo código florestal de dois mil e doze, disse que como 159 

equipamentos de  infraestrutura urbana o local conta com rua pavimentada com 160 

drenagem de águas pluviais, iluminação pública, distribuição de energia elétrica, rede 161 

de abastecimento de água tratada, rede coletora para o tratamento de efluentes e a 162 

coleta regular de resíduos sólidos, disse ainda que os maquinários existentes 163 

encontram-se em condições satisfatórias e as revisões são efetuadas de forma 164 
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periódica, que não há emissão de ruídos significativos e o armazenamento está sendo 165 

feito em local coberto e com fechamento lateral, o que inibe a propagação de som e 166 

de material particulado, disse que o controle de dedetização está dentro da validade e 167 

que o empreendimento encontra-se dentro de uma Z cinco terrestre, onde as 168 

exigências são menores, inclusive não há limites para a utilização da área do imóvel, 169 

ele disse ainda que também foi verificado com o departamento de fiscalização 170 

ambiental se há denúncias sobre a ocorrência de ruídos ou outras denúncias 171 

referentes a operação da madeireira e não foi constatado nada, e que como já dito, a 172 

empresa já possuía a licença da CETESB, ele disse ainda que os resíduos são 173 

descartados na coleta seletiva, exceto o material de serragem que é enviado para o 174 

viveiro municipal, o restante dos resíduos são encaminhados para a coleta pública do 175 

município, por fim ele disse que considerando ser uma atividade prevista pela 176 

deliberação CONSEMA zero um de dois mil e dezoito, classificada como de baixo 177 

impacto e de âmbito local, a divisão de licenciamento ambiental entende não haver 178 

óbices para a renovação da licença de operação solicitada. O Presidente agradeceu a 179 

apresentação e perguntou se algum conselheiro tinha alguma dúvida, então alguns 180 

conselheiros elogiaram a apresentação. O Presidente colocou em votação a 181 

aprovação da licença em questão e a mesma foi aprovada por unanimidade. O 182 

Presidente então avançou para o último item da pauta que era a respeito do mangue 183 

da Enseada, ele disse que havia sido pedido que fosse feito um levantamento da 184 

área, então ele apresentou uma foto aérea da área com o desenho do local e com um 185 

quadro de áreas do mesmo. A conselheira Maria Fernanda perguntou se havia sido 186 

feita alguma demarcação no local pela equipe de topografia e o Presidente disse que 187 

por se tratar de uma área alagada, ficou difícil fazer a topografia, então o cadastro 188 

técnico fez a sobreposição da área na imagem e o quadro de áreas. A conselheira 189 

Maria Fernanda perguntou se seria possível uma vistoria com os técnicos da SEMAM 190 

e topografia para a delimitação da área de mangue para entender o que ainda é 191 

factível de ocupação legalmente, então ela pediu que fosse feito a vistoria para 192 

posteriormente ser analisada a possibilidade de um decreto de uma área de relevante 193 

interesse ambiental e paisagístico. O Presidente disse que fará a vistoria. A 194 

conselheira também solicitou que seja feito o levantamento se a área como um todo 195 

possui inscrição cadastral municipal, se recolhe IPTU, se a área bate com os terrenos 196 

que foram objetos da implantação, uma sobreposição de imagem com delimitação de 197 

terrenos para entender a titularidade e o cadastro desses imóveis. O Presidente 198 

perguntou se a conselheira Sandra poderia ajudar pela Secretaria de Habitação e 199 

Regularização Fundiária e a mesma respondeu que sim. O conselheiro Cláudio 200 

questionou onde estaria o rio que desagua no mangue para incluí-lo na área a ser 201 

preservada, o Presidente disse que não existe rio no local e que a água que chega no 202 

mangue vem de uma canaleta de drenagem que passa por baixo da rodovia e cai na 203 

área em questão. O Presidente então deu por encerrada a pauta do dia e abriu a 204 

palavra para os informes gerais passando a palavra para a conselheira Tatiana 205 
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Prestes que havia pedido no início da reunião para esclarecer sobre a reunião com o 206 

coletivo lixo zero e a Semam, a conselheira então disse que o email que foi enviado 207 

pelo coletivo lixo zero foi assinado por ela como munícipe e que o email foi 208 

direcionado ao COMAM, por isso pode ter dado algum problema de comunicação, ela 209 

disse que em um momento da reunião o Secretário Daniel respondeu a uma munícipe 210 

que ela não poderia participar das reuniões do COMAM porque havia sido deliberado 211 

pelo COMAM que não haveria participação de não conselheiros durante as reuniões 212 

online e que ela teve que se manifestar enquanto conselheira porque isso não era 213 

verdade e que os conselheiros haviam colocado a importância da participação dos 214 

munícipes e que havia sido dito que não poderia ter essa participação porque não 215 

estava previsto em regimento interno e que então era o regimento que deveria ser 216 

refeito, ela disse ainda que durante dois momentos o Secretário Daniel pediu para 217 

que ela respondesse duas perguntas como conselheira, então mesmo participando 218 

como munícipe, ela atendeu o Secretário e respondeu as questões e disse que não 219 

havia cunho político na reunião. O Presidente disse que houve cunho político porque 220 

a pauta não foi respeitada e que ele deixa claro que a reunião não foi com o COMAM 221 

e sim com a Semam. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 222 

presença e participação de todos e deu por encerrada a reunião, com esta ATA 223 

lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária designada e o 224 

Presidente deste Conselho, Flávio Fernandes de Queiroz. 225 

 226 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE VINTE E 227 
OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 228 

 229 

 230 
 231 

 Flávio Fernandes de Queiroz    Heleonora das Dores Lopes 232 
   Presidente do COMAM            Secretária Designada 233 
 234 

 235 
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LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO   ___________________ 237 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 238 

CESAR ARNALDO ZIMMER     ___________________ 239 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 240 

MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ   ___________________ 241 

LUCAS H. C. RIGUEIRAL      ___________________ 242 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 243 

ROGER MARQUES KERR     ___________________ 244 

MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO   ___________________ 245 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 246 

TATIANA BENASSI FELIX      ___________________ 247 
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S JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA ONG - ITM - terraemar.sseba@gmail.com, jacque.itm@gmail.com

T CLAUDIO GONÇALVES TIAGO EDUCAÇÃO - CEBIMAR PRESENTE cebimar@usp.br, clgtiago@usp.br

S ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID EDUCAÇÃO - RAÍZES - raizesinstituto@gmail.com, lopesranali@uol.com.br

T NIUARA HELENA LEAL TEDESCO COM/IND - APHM - contato@praiademaresias.com.br, niuara@tocadapraia.com.br

S ANDRÉ VITÓRIO TESTON COM/IND - APHM - contato@praiademaresias.com.br, andre@pantaimaresias.com.br

T ROGER MARQUES KERR CLA/PRO - AEAASS PRESENTE aeaass@uol.com.br

S JULIANA DE LUNA CABRERA CLA/PRO - AEAASS - aeaass@uol.com.br, 

T MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO CLA/PRO - ACESS PRESENTE gerencia@acesaosebastiao.com.br, marco.crav@terra.com.br

S FLÁVIO DOS SANTOS PEREIRA CLA/PRO - ACESS - flavio@keymarine.com.br

T LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO CLA/PRO - OAB - sao.sebastiao@oabsp.org.br, ltop@uol.com.br

S SUELI STROPP CLA/PRO - OAB - juridico@suelistropp.com.br

T SERGIO PEREIRA DE SOUZA
FED/ASS - FEDRAÇÃO PRÓ 

COSTA ATLÂNTICA - sergio.p.souza@bol.com.br

S TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO FED/ASS -AMIGOS DO GUAECÁ PRESENTE guaecaquadras@gmail.com, tatiana@flowdesenvolvimentosustentavel.com

T TATIANA BENASSI FELIX FED/ASS - SOMAR PRESENTE tatianabenassi@bol.com.br

S PAULO GRECO JUNIOR FED/ASS - AMO PAÚBA - paulo@amopauba.org.br
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