
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMAM 

Avenida Guarda Mor Lobo Viana, nº 435 - Centro – CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP 

  Tel.: (12) 3892-6000 – comam@saosebastiao.sp.gov.br                   1 de 1 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 10/12/2020 

Horário: 18:00 

Local: Videoconferência – Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 

1. Revisão da condicionante de análise de água para fábricas de gelo; 

2. Discussão sobre o decreto de árvores imunes a corte; 

3. Atendimento aos pescadores artesanais de Montão de Trigo; 

4. Aditamento do contrato com a S.A Ambiental; 

5. Parecer técnico do Conselho Gestor do FUNDAM sobre as diretrizes e 

objetivos de investimento da verba do FUNDAM; 

6. Discussão sobre a alteração do Regimento interno do COMAM; 

7. Deliberação do calendário anual de 2021; 

8. Fiscalização Ambiental - Lista de fiscais de praias de São Sebastião, 

juntamente do cronograma de ações fiscalizatórias previstas nas praias em 

2020/2021; Relatório de multas e fiscalizações em praias de São Sebastião 

durante o mês de setembro; etc. 

9.  Informes Gerais. 

 

 
DANIEL H. MUDAT FERNANDES 

Presidente do COMAM 
Secretário Adjunto de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020. 1 

 2 

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

na plataforma Zoom Meetings, tendo passado às dezoito horas, o  Senhor Daniel 4 

Henrique Mudat Fernandes, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Presidente do 5 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião – COMAM, conforme Lei 6 

Municipal número dois mil quinhentos e nove de dois mil e dezessete e Lei Municipal 7 

número dois mil quinhentos e oitenta e oito de dois mil e dezoito, desejou uma boa noite 8 

aos presentes e iniciou a reunião pelo primeiro item da pauta dizendo que se referia a 9 

revisão da condicionante deliberada pelo COMAM de que as fábricas de gelo, mesmo 10 

que abastecidas pela SABESP, deveriam apresentar análises de água periódicas ao 11 

COMAM para manutenção da validade de suas licenças, então o Presidente convidou o 12 

servidor Giuliano Oliveira, que é da vigilância sanitária do município, para explicar como 13 

funciona esse monitoramento por parte da Prefeitura. O Giuliano explicou que a vigilância 14 

sanitária do município participa do programa estadual Proágua e que por meio deste 15 

programa são feitas coletas e análises periódicas das águas disponibilizadas para 16 

abastecimento da população pela SABESP e disse ainda que na conta de água da 17 

SABESP também é possível ver os parâmetros das análises feitas por eles, disse 18 

também que os estabelecimentos que não possuem abastecimento de água por rede 19 

pública, a vigilância sanitária exige que o empreendimento apresente o laudo de 20 

potabilidade de água trimestralmente e que a renovação das licenças são anuais. O 21 

Presidente agradeceu a explicação do Giuliano e agradeceu a Secretaria de Saúde por 22 

ter disponibilizado ele. O Presidente colocou em votação a retirada da condicionante de 23 

apresentação de análise da potabilidade da água para fábricas de gelo que possuíssem 24 

abastecimento de água publica, pois essa análise já era acompanhada pela vigilância 25 

sanitária, todos os presentes concordaram em retirar essa condicionante e a retirada foi 26 

aprovada por unanimidade. O Presidente passou para o segundo item da pauta que se 27 

tratava da discussão sobre o decreto de árvores imunes a corte, ele disse que antes de 28 

iniciar a discussão da criação de um novo decreto era importante que os conselheiros 29 

(as) estivessem cientes do decreto número seis mil cento e quarenta e três de dois mil e 30 

quatorze, que está vigente e que em seu artigo nono já prevê que árvores do município 31 

podem ser declaradas imunes a corte. A conselheira Tatiana Prestes sugeriu que seja 32 

feito um decreto que regulamente os procedimentos e critérios que devem ser adotados 33 

para decretar a árvore como imune ao corte. O conselheiro Cesar sugeriu que seja 34 

enviado o decreto existente para que cada um faça sua análise e traga contribuições nas 35 

próximas reuniões, ele também solicitou que seja revista a legislação da lei que autoriza o 36 

corte de árvores isoladas. O Presidente se comprometeu a enviar o Decreto número seis 37 

mil cento e quarenta e três de dois mil e quatorze por e-mail para todos para que sejam 38 

feitas sugestões posteriormente e se comprometeu a trazer a discussão a revisão da lei 39 

autorizativa de corte de árvores isoladas no município e por fim colocou em deliberação 40 

que não seria feito novo decreto e sim a regulamentação do decreto já existente, sendo 41 

incluído na revisão da lei de corte de árvores e assim foi aprovado por unanimidade. O 42 
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Presidente passou para o próximo item da pauta que tratava do atendimento aos 43 

pescadores artesanais de Montão de Trigo, então ele passou a palavra para a Simone 44 

Monteiro, que é diretora do departamento de pesca e agricultura, para que ela apresente 45 

um relatório das ações e atividades desenvolvidas pela prefeitura na ilha. A Simone 46 

iniciou sua fala dizendo que a secretaria faz visitas periódicas na ilha e que tem contato 47 

direto com os monteiros e que tem feito ponte para que a colônia de pesca chegue até os 48 

monteiros sem que eles precisem vir até o continente, ela também disse que foi feito um 49 

senso na ilha em dois mil e dezoito e o mesmo vem sendo atualizado anualmente, disse 50 

que a SEMAM acompanhou o Gestor da APA Marinha em visitas à ilha para explicar para 51 

os mesmos sobre o plano de manejo, disse que foi solicitado à Marinha dois cursos, um 52 

voltado à pesca e outro para marinheiro auxiliar de convés de embarcações para os 53 

monteiros entre outras coisas. A conselheira Fernanda Carbonelli pediu a palavra e disse 54 

que o ICC fez uma visita ao Montão de Trigo durante a pandemia para levar doações e 55 

disse que durante a visita os monteiros fizeram algumas reivindicações e perguntou à 56 

Simone se a CETESB já havia autorizado a poda das árvores que estavam fazendo 57 

sombra nas placas solares, em seguida perguntou se o cadastramento dos monteiros na 58 

colônia já foi feito para que eles tenham a carteira de pescadores. A Simone respondeu 59 

que o cadastramento na colônia não é obrigatório e que a Prefeitura sempre orienta que 60 

eles sejam cadastrados na colônia, que é a representante dos pescadores junto ao 61 

ministério da agricultura, mas disse que não é obrigatório que o pescador seja filiado à 62 

colônia. Conselheira Fernanda Carbonelli disse que todos os pescadores da ilha montão 63 

de trigo estão sem documentação de pescador e por isso não conseguiram nem ter aceso 64 

a benefícios durante a pandemia, por exemplo e perguntou efetivamente qual o prazo que 65 

a SEMAM dá para que eles estejam cadastrados como pescadores artesanais e o que a 66 

SEMAM precisa para viabilizar isso. A Simone disse que a forma mais rápida é que eles 67 

se filiem à colônia de pesca e que a colônia deve mandar seus representantes até a ilha 68 

em janeiro. A Fernanda Carbonelli disse que gostaria que fosse deliberado que o 69 

COMAM fizesse uma moção dirigida à Colônia de Pescadores para que se realize uma 70 

força tarefa em caráter de urgência junto com a Prefeitura para que se realizem esses 71 

cadastros. O Presidente colocou em votação o envio da moção e foi aprovado por 72 

unanimidade. O Presidente passou para o próximo item da pauta que era sobre o 73 

aditamento do contrato com a S.A Ambiental, então por ter sido uma demanda da 74 

conselheira Tatiana Prestes, ele pediu para que ela fizesse a pergunta que ela gostaria 75 

que fosse esclarecida. A conselheira Tatiana Prestes disse que foram feitas reuniões 76 

durante o ano com a SESEP e a S.A Ambiental e que alguns pontos do contrato não 77 

haviam sido executados e perguntou o que está contemplando esse aditamento e se ele 78 

contempla o que faltava no outro contrato. O conselheiro Gelson “Tota” disse que há nove 79 

meses a população do município havia crescido demasiadamente devido a pandemia e 80 

que por isso foi preciso aumentar a quantidade de caminhões e dias a serem realizados 81 

os serviços de coleta de lixo e que por isso foi preciso o aditamento, pois foi preciso 82 

quase dobrar a quantidade de maquinários e container para atender a população, além 83 

do aumento da contratação de funcionários, o conselheiro também falou a quantidade de 84 

funcionários e equipamentos incluídos no aditamento. A conselheira Tatiana Prestes 85 
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perguntou se esse aditamento comtemplava educação ambiental e o Tota disse que não, 86 

então a Tatiana perguntou o que faltava para que o contrato contemplasse a educação 87 

ambiental porque é obrigação da S.A Ambiental e da Prefeitura fazer a educação 88 

ambiental e perguntou o que precisa ser feito para que isso seja implementado. O Tota 89 

disse que o então Secretário Flávio havia se comprometido a realizar a educação 90 

ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente e que isso pode ser discutido novamente. O 91 

conselheiro Luccas disse que algumas associações já fazem esse trabalho e que poderia 92 

ser conjunto. A conselheira Fernanda Carbonelli perguntou porque o contrato não inclui 93 

coleta aos domingos em todos os bairros e perguntou se inclui lixeiras grandes e 94 

pequenas pela cidade. O Tota respondeu que os bairros atendidos aos domingos são 95 

devido a demanda, ele explicou que a empresa verificou quais eram as praias que mais 96 

produziam lixo aos domingos e aos poucos os bairros tem sido atendidos. A conselheira 97 

Fernanda Carbonelli disse que se houve um aditamento o contrato tem que atender a 98 

todas as necessidades da cidade. O Tota se comprometeu a planilhar as informações 99 

solicitadas e apresentar posteriormente. A conselheira Tatiana Prestes pediu que fosse 100 

compartilhado o contrato de aditamento. O conselheiro Cesar esclareceu que o 101 

aditamento não suprimiu nenhum serviço já previsto no contrato, apenas aumentou a 102 

quantidade de serviços que foram necessários devido ao aumento de demanda durante a 103 

pandemia. O Conselheiro Luiz Tadeu disse que a empresa S.A deve ser oficializada a 104 

cumprir com a educação ambiental prevista no contrato e sugeriu que para o próximo ano 105 

seja contratada uma plataforma melhor para as realizações das reuniões virtuais. O 106 

Presidente colocou em votação a continuação dessa reunião, visto que já ter passado o 107 

prazo de reunião previsto em regimento e a continuação foi aprovada por unanimidade. 108 

Em seguida o Presidente colocou em votação uma nova reunião com a empresa S.A e a 109 

notificação da mesma para que apresente um plano de educação ambiental e foi 110 

aprovado por unanimidade. O Presidente seguiu a pauta apresentando o parecer técnico 111 

do Conselho Gestor do FUNDAM sobre as diretrizes e objetivos de investimento da verba 112 

do FUNDAM e apresentou a Resolução número cinco de dois mil e vinte para 113 

deliberação, então os conselheiros presentes tiraram suas dúvidas e sugestões e a 114 

resolução foi aprovada por unanimidade, conforme segue anexo a esta ata. O Presidente 115 

passou para o item seis que é a discussão sobre a alteração do Regimento interno do 116 

COMAM e sugeriu que voltem as reuniões presenciais seguindo os protocolos referentes 117 

à pandemia e lembrou da necessidade de fazer nova eleição para nova composição do 118 

COMAM. A maioria dos conselheiros e conselheiras presentes se manifestaram pela 119 

continuidade das reuniões virtualmente e requereram que seja usada uma plataforma que 120 

atenda melhor as necessidades deste conselho. A conselheira Fernanda Carbonelli 121 

perguntou qual era o prazo estipulado pela lei para a prorrogação dos mandados dos 122 

conselheiros durante a pandemia e o Presidente verificou na lei e disse que era enquanto 123 

durar a pandemia. O Presidente apresentou a sugestão de calendário anual para o ano 124 

de 2021 e o mesmo foi aprovado por unanimidade. O Presidente adiantou a pauta e 125 

passou para os informes gerais para que a conselheira Jacqueline falasse, e ela disse 126 

que o diretor da FATEC a questionou o porque só uma vaga para instituição de ensino no 127 

COMAM e solicitou uma vaga a mais para instituições de ensino, ela também manifestou 128 
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a indignação sobre o fato de não ter tido todos os seus e-mails e ofícios respondidos pelo 129 

COMAM e disse que a SEMAM ainda não marcou a visita conjunta no mangue e falou 130 

que acha que a sociedade civil deve participar das reuniões abrindo para todos. Os 131 

presentes discutiram sobre o assunto e o Presidente passou para o último item da pauta 132 

que trata da fiscalização ambiental, então o mesmo passou a palavra para o Diretor 133 

Flávio Carvalho. O Flávio apresentou uma planilha com as autuações, apreensões, 134 

demolições, embargos, multas, notificações, operações integradas, vistorias em 135 

caminhões, denúncias, entre outras atividades da fiscalização ambiental nos últimos 136 

quatro anos, ela também explicou que as demandas da fiscalização são das mais 137 

variadas, como supressão e vegetação, descarte irregular de lixo e esgoto, construções 138 

irregulares, atendimento ao Ministério Público entre outros. O Presidente complementou 139 

dizendo que a Prefeitura está com dificuldades para distribuir os fiscais dentro das cargas 140 

horárias de cada um sem ser necessário o pagamento de horas extras, pois a Prefeitura 141 

não pode pagar as horas extras neste momento em função da queda na arrecadação em 142 

2020 por conta dos efeitos da Pandemia, ele disse ainda que o COI (centro de operações 143 

Integradas) tem auxiliado as fiscalizações quando possível. A conselheira Niuara solicitou 144 

que seja analisada a possibilidade de os fiscais trabalharem durante o fim de semana e 145 

folgarem durante a semana, assim como os profissionais do turismo, pois isso ajudaria 146 

muito, ela também reiterou a solicitação de um relatório mensal das atividades da 147 

fiscalização ambiental, por fim ela pediu uma forma melhor de os conselheiros receberem 148 

retorno sobre suas denúncias feitas pelo COMAM, ela também perguntou se há um 149 

planejamento para atendimento as praias no verão. O Flávio disse que a maior demanda 150 

é aos fins de semana e que está sendo discutido como vai ser possível disponibilizar os 151 

fiscais aos fins de semana e se comprometeu a enviar os relatórios mensais ao COMAM. 152 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos, 153 

com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária 154 

designada e o Presidente deste Conselho, Daniel Henrique Mudat Fernandes. 155 

 156 

 157 
 Daniel Henrique Mudat Fernandes   Heleonora das Dores Lopes 158 
   Presidente do COMAM            Secretária Designada 159 
 160 
 161 
 162 
CONSELHEIROS PRESENTES: 163 
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO   ___________________ 164 

MIRELA CRISTINA RAMOS DO REGO VIEIRA  ___________________ 165 

CESAR ARNALDO ZIMMER     ___________________ 166 

GELSON ANICETO DE SOUZA     ___________________ 167 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 168 

LUIZ FELIPE DA SILVA LOBATO    ___________________ 169 

MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ   ___________________ 170 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 171 
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LUCCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL   ___________________ 172 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 173 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 174 

ROGER MARQUES KERR     ___________________ 175 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 176 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 177 

PAULO GRECO JUNIOR      ___________________ 178 
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