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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 11/08/2022 

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; 

2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

3. Apresentação das ações de educação ambiental realizadas pela Semam; 

4. Relatório sobre o uso dos equipamentos adquiridos com recursos do FUNDAM 

para o uso do Viveiro Municipal. 

 

 

 

 
FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2022. 1 

 2 

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

videoconferência na plataforma Zoom Meetings e presencialmente na Secretaria do Meio 4 

Ambiente, tendo início após às dezesseis horas, o Senhor Flávio Fernandes de Queiroz, 5 

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

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

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

mil e dezoito, deu início a reunião desejando uma boa tarde a todos e de forma breve 9 

informou que foi nomeado como Secretário de Meio Ambiente e consequentemente 10 

assumiu o cargo de Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São 11 

Sebastião. O Presidente prosseguiu a reunião com três informes gerais, sendo o primeiro 12 

a “atualização sobre o andamento da contratação de empresa especializada para a 13 

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”, então ele 14 

informa que o processo já está com a requisição número trezentos e quarenta e sete de 15 

dois mil e vinte e dois e os orçamentos atualizados para prosseguir com o andamento da 16 

etapa licitatória junto à Secretaria de Administração. A conselheira Tatiana Prestes usa a 17 

palavra e pergunta ao Presidente se falta algo para a finalização do Plano Municipal de 18 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O Presidente responde que o que faltava já foi 19 

atendido, que era a atualização de alguns documentos e que o processo está 20 

prosseguindo. A conselheira agradece a resposta e pede para a informação ficar 21 

registrada em ATA e ressalta a importância da finalização deste processo para o 22 

município. O Presidente responde que manterá os conselheiros informados e segue para 23 

o informe sobre o “andamento do processo para criação da APA Guaecá”, então informa 24 

que foi solicitado o desarquivamento deste processo em julho deste ano e para 25 

prosseguimento do processo solicitou-se manifestações dos proprietários dos respectivos 26 

imóveis inseridos na possível área de criação da APA e que até o momento foram 27 

apresentadas apenas três manifestações junto com alguns boletins de informações 28 

cadastrais - BIC’s e que está tentando junto com a Secretaria de Urbanismo se comunicar 29 

com os proprietários restantes para o andamento do processo. Sem manifestações o 30 

Presidente segue para o terceiro informe geral que é a “divulgação do edital de 31 

convocação número um de dois mil e vinte e dois do COMAM para cadastramento, 32 

qualificação e eleição de entidades da sociedade civil para compor o COMAM”; o 33 

Presidente informa as datas e prazos para a inscrição, eleição e posse dos novos 34 

conselheiros do COMAM. A conselheira Angélica pede desculpa pela sua manifestação 35 

atrasada e pergunta o motivo do arquivamento do processo da APA Guaecá. O 36 

Presidente se manifesta e fala que possivelmente ocorreu por uma manifestação 37 

contrária de um dos proprietários e que pode se informar melhor e responder com certeza 38 

em uma reunião futura. A conselheira agradece. O Presidente volta a falar sobre a 39 

divulgação do edital de convocação para cadastramento, qualificação e eleição de 40 

entidades da sociedade civil para compor o COMAM e pergunta se algum conselheiro 41 

possui alguma dúvida. A conselheira Tatiana Prestes pergunta sobre o prazo de entrega 42 
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de documentos e o Presidente responde que será de quinze dias e informa que será 43 

enviado um e-mail com todas as informações.  A conselheira pede para ficar registrado 44 

que acha curto o prazo de divulgação e entrega dos documentos. O Presidente informa 45 

que os conselheiros podem começar a divulgação antes da data de abertura das 46 

inscrições. O conselheiro Claudio pergunta se a eleição será presencial. O Presidente 47 

informa que sim. O Presidente prossegue para o segundo item da pauta que é o “relatório 48 

mensal das ações de fiscalização ambiental”, em atenção ao Plano Municipal de 49 

Monitoramento Mensal (PMM) e informa que foram atendidas cinquenta e três denúncias 50 

através de boletim de contestação, cinco ofícios do Ministério Público, nove denúncias 51 

através do canal e-ouve, seis denúncias através de e-mail, mil e dezessete processos 52 

administrativos e continuidade nos atendimentos dos processos de  Ações Civis Públicas 53 

– ACP’s nos bairros de Boracéia, Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, Baleia, 54 

Cambury, Boiçucanga, Maresias e Enseada, ele relatou ainda que as ações realizadas 55 

pelas equipes resultaram em duas apreensões, trinta e sete demolições, seis embargos, 56 

quarenta e sete multas e cento e duas notificações e o valor de multas totalizou duzentos 57 

e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos; o 58 

Presidente informou também que o departamento de fiscalização ambiental em 59 

atendimento a lista de  imóveis ainda não conectados à rede coletora enviada pela 60 

Sabesp realizou durante o mês vistoria em bairros de costa sul a norte do município, 61 

lavrando autuações para que sejam regularizadas as ligações, foram lavrados setenta e 62 

quatro notificações e vinte multas. O Presidente elogia as ações comandadas por Paulo 63 

Leite que é o chefe de divisão Costa Sul e pelo Moisés que é chefe de divisão Costa 64 

Norte. Sem manifestações, o Presidente prossegue para o item “apresentação das ações  65 

de educação ambiental realizadas pela SEMAM” e informa que os dados são referentes 66 

ao primeiro semestre do ano e fala que foram realizadas palestras  sobre os impactos 67 

ambientais negativos que o descarte incorreto do lixo pode causar em nossos mangues, 68 

praias e fauna, diz que foi realizado o plantio de mudas em escolas do município, foram 69 

feitas ações de limpeza de mangues realizadas junto com escolas e apoio de parceiros 70 

como o Instituto Supereco, Associação Mar Limpo, Instituto Argonautas, Projeto Garoçá, 71 

Associação de Bairros de Juquehy (SAMJU), Mako Center, Psicoletores, Patrimônio da 72 

Tribo, S/Ambiental e Instituto Verdescola, informou ainda que foi realizada uma 73 

caminhada de conscientização com alunos da rede municipal de ensino com o tema 74 

descarte correto do lixo, que houve a campanha de conscientização para a correta 75 

utilização do sistema de tratamento de esgoto, houve também a ação de troca de lixo 76 

eletrônico por mudas durante o evento Brasil Surf Tour e a ação de plantio de mudas na 77 

trilha Paúba Maresias. Após apresentação das ações da Divisão Socioambiental o 78 

Presidente iniciou a apresentação do “relatório sobre o uso de equipamentos adquiridos 79 

com recursos do FUNDAM para uso do Viveiro Municipal”. O Presidente citou as 80 

melhorias estruturais do viveiro e os resultados positivos como o aumento das visitações 81 

de escolas e instituições, totalizando quinhentos e quarenta e oito alunos em dois mil e 82 

vinte e um e que de janeiro a agosto de dois mil e vinte e dois o viveiro recebeu mil 83 

novecentos e setenta alunos. O Conselheiro Guilherme usa a palavra e comenta sobre as 84 

mudanças estruturais positivas e os resultados obtidos pela parceria da SEDUC, SEMAM 85 
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e SESEP. O Presidente usa a palavra para agradecer aos conselheiros por 86 

disponibilizarem recursos para o Viveiro Municipal e que conforme demonstrado está 87 

sendo utilizado e gerando bons resultados. O Presidente pergunta se algum conselheiro 88 

tem alguma manifestação. O conselheiro Cláudio pergunta como os documentos para a 89 

eleição dos conselheiros poderão ser entregues. O Presidente informa que serão aceitos 90 

por meio eletrônico e que todas as informações serão encaminhadas por e-mail. O 91 

conselheiro Luiz Tadeu se manifesta e requere que o prazo seja prorrogado para que 92 

todos os interessados possam ter mais tempo para preparar os documentos necessários. 93 

O Presidente informa que os conselheiros poderão divulgar desde já a eleição do 94 

COMAM para todos os interessados e por este motivo não será necessária a prorrogação 95 

para a entrega de documentos. A conselheira Tatiana pergunta se as perguntas feitas nas 96 

audiências públicas sobre a Parceria Público Privada serão respondidas. O Presidente 97 

esclarece que existe um conselho responsável pelas audiências públicas e que 98 

responderão por e-mail todas as perguntas feitas e pede para aguardar. A conselheira 99 

agradece e se manifesta sobre a importância da agilidade da implementação da gestão 100 

integrada e eficiente do plano de gestão de resíduos sólidos. O Presidente responde que 101 

manterá os conselheiros atualizados sobre este processo. Nada mais havendo a tratar, o 102 

Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a reunião, 103 

com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária 104 

executiva e o Presidente deste Conselho, Flávio Fernandes de Queiroz. 105 

 106 
 107 

 Flávio Fernandes de Queiroz    Heleonora das Dores Lopes 108 
   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 109 
 110 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE VINTE E 111 
CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 112 
 113 
CONSELHEIROS PRESENTES: 114 
FELIPE AMADEU CARDIM DE SOUZA    ___________________ 115 

MARIA ÂNGELA LAURITO DE MORAES    ___________________ 116 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 117 

TALLES DA SILVA FULY      ___________________ 118 

CESAR ARNALDO ZIMMER     ___________________ 119 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 120 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE    ___________________ 121 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 122 

ANGÉLICA MARIA PINO BUSTAMANTE    ___________________ 123 

VICTÓRIA DALLARI GRUBER     ___________________ 124 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 125 

JULIANA DE LUNA CABRERA     ___________________ 126 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 127 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 128 

PAULO GRECO JUNIOR      ___________________ 129 






