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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 12/05/2022 

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 sobre a ecologia do mangue da Enseada e as espécies da fauna 

e flora existentes no local; 

4. Apresentação das ações de educação ambiental realizadas por agentes 

educadores da Associação Cigarras Viva; 

5. Deliberação da Minuta final da Resolução COMAM nº 11/2022. 

 

 

 
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES 

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2022. 1 

 2 

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

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

Meio Ambiente, tendo início após às dezesseis horas, o  Senhor Felipe Amadeu Cardim 5 

de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de 6 

Meio Ambiente de São Sebastião – COMAM, conforme Lei Municipal número dois mil 7 

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

oitenta e oito de dois mil e dezoito, deu início a reunião desejando uma boa tarde a todos. 9 

O Senhor Felipe Cardim, inicia sua fala informando que o Secretário Daniel não pôde 10 

estar presente e por este motivo conduzirá a reunião em seu lugar, acrescentou em 11 

seguida que falta uma pessoa para dar quorum na reunião e que por isso aguardará para 12 

o prosseguimento a reunião. A conselheira Fernanda usa a palavra e pergunta se é 13 

possível adicionar à pauta o assunto “criação da APA Enseada”, devido a mudança que 14 

ocorreu pouco antes da reunião, então a conselheira solicita o acréscimo do tema pois 15 

argumenta que os técnicos envolvidos estavam aguardando esta apresentação. O 16 

Presidente Felipe pede para ela aguardar o quórum estar completo e assim poder colocar 17 

o pedido em votação. O conselheiro Cláudio pede para usar a palavra. O Presidente 18 

concede a palavra. O conselheiro Cláudio usa a palavra e se manifesta a favor do 19 

acréscimo do tema na reunião. O Presidente deseja boa tarde a todos, desta vez com o 20 

quórum constatado e assim inicia oficialmente a reunião. O Presidente abre a palavra nos 21 

informes gerais para os conselheiros se manifestarem. O Presidente Felipe ressalta aos 22 

conselheiros a importância das apresentações a serem feitas nas reuniões do COMAM 23 

serem enviadas com um dia de antecedência para não prejudicar as outras 24 

apresentações já em pauta. Sem manifestações contra a manutenção da apresentação 25 

sobre a criação da APA Enseada, o Presidente informa que a mesma será mantida na 26 

pauta desta reunião. Prosseguindo a reunião, o Presidente anuncia que o “Relatório 27 

mensal das ações de fiscalização ambiental” será apresentado pelo Diretor da 28 

Fiscalização Dino e pelo Chefe de Divisão Moisés. O Diretor Dino deseja boa tarde a 29 

todos e se apresenta, em seguida ele prossegue com a apresentação das ações de  30 

fiscalização feitas no mês de abril, falando que foram atendidas: setenta e três denúncias 31 

através de boletim de constatação, vinte e dois ofícios do Ministério Público, cinco 32 

denúncias através do canal E-ouve, uma denúncia através de E-mail e que foi dado 33 

andamento em setecentos e oitenta e um processos administrativos, sendo cento e 34 

quarenta e um atendidos pelas equipes e seiscentos e quarenta com tramitação interna 35 

na Semam. O senhor Moisés dá continuidade ao tema e inicia falando sobre as atividades 36 

desenvolvidas pelas equipes A, B, C, D e E, totalizando onze apreensões, vinte e duas 37 

demolições, nove embargos, cinquenta e uma multas, noventa e seis notificações, cento 38 

e quarenta e um processos, setenta e seis denúncias, sendo três de origem da ouvidoria. 39 

O Presidente usa a palavra e fala sobre as atividades realizadas por bairro, informando 40 

que de Boracéia até a Barra do Sahy a equipe A realizou quarenta e um autos, da Baleia 41 

até Boiçucanga a equipe B realizou vinte e nove autos, de Maresias até o Guaecá a 42 
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equipe C realizou vinte e nove autos, de Barequeçaba até a Reserva du Moullin a equipe 43 

D realizou quarenta e dois autos e do Arrastão até o Canto do Mar a equipe E realizou 44 

cinquenta e três autos, e disse ainda que o valor das multas totalizaram duzentos e 45 

cinquenta e nove mil setecentos e quarenta reais. O Presidente prossegue dizendo que a 46 

fiscalização ambiental desenvolve ações integradas nos finais de semana com a 47 

fiscalização de posturas, Polícia Municipal, Polícia Militar e Secretaria de Serviços 48 

Públicos. Em seguida são apresentadas fotos das ações em Maresias, Toque-Toque 49 

Pequeno, Guaecá, Barequeçaba, Cigarras, Camburi e Juquehy. Durante as 50 

apresentações das imagens das ações o fiscal de meio ambiente Luís Antônio, conhecido 51 

como “Cabrera” foi convidado para falar sobre a operação caça esgoto realizado no bairro 52 

Cigarras, ação realizada em resposta ao pedido da associação do bairro. Cabrera falou 53 

sobre o uso dos equipamentos durante a operação e os procedimentos para inspeções 54 

nas galerias e nas caixas de gordura. Em seguida foram apresentadas imagens da 55 

operação integrada na Barreirinha e do uso do drone para monitoramento ambiental. O 56 

Presidente Felipe agradece a apresentação da fiscalização ambiental e passa a palavra 57 

para o convidado Patrick. O convidado se apresenta como Patrick Pina, biólogo, 58 

especialista em aves, consultor ambiental, morador de São Sebastião por volta de dez 59 

anos e um dos coordenadores do projeto de criação da APA Enseada. Patrick apresenta 60 

um diagnóstico socioambiental sobre o manguezal Enseada-Canto do Mar, criado pelo 61 

Instituto Terra e Mar, Instituto Conservação Costeira e o Projeto Manguezal. Em seguida, 62 

ele fala sobre a localização do mangue e porquê deve ser feita a conservação da área. 63 

Patrick se refere aos documentos do diagnóstico durante sua apresentação pois nele há 64 

levantamentos ambientais referentes a fauna, flora, cultura de pesca, educação ambiental 65 

e constatação de concentração de aves migratórias na área. Em seguida cita todos os 66 

responsáveis técnicos envolvidos no projeto e no diagnóstico. Patrick diz características 67 

geológicas constatadas pela geóloga sobre a localização do mangue Enseada e os 68 

impactos ocorridos durante os anos. Diz também que existem pequenos fragmentos do 69 

mangue entre as áreas edificadas, porém o fragmento maior apresenta bons dados como 70 

de sedimento no solo, salinidade, silte e matéria orgânica argilosa. Ele diz que essa parte 71 

do estudo levantou considerações sobre alguns benefícios do mangue para o município. 72 

Patrick prossegue falando sobre a flora da área e que além de espécies exóticas foi 73 

possível encontrar muitas espécies nativas como por exemplo mangue-branco, mangue-74 

vermelho, mangue-preto, aroeira-vermelha e além de encontrá-las foi possível ver que 75 

elas estão cumprindo todo o ciclo de vida conforme imagens do laudo. Em seguida, 76 

Patrick inicia a apresentação da fauna do local e apresenta imagens fotográficas de 77 

espécies de animais encontrados na área. Durante a apresentação Patrick também 78 

mostra imagens de aves migratórias variadas que se instalam, descansam e se 79 

alimentam no mangue. Além dos registros fotográficos, Patrick fala sobre como esse 80 

mangue está atraindo interesse de observadores de aves, pois muitas espécies são 81 

vistas apenas nesta área e o fato de muitas espécies estarem acostumadas com pessoas 82 

se aproximando, facilita muito a acessibilidade deste público. Patrick ressaltou durante a 83 

apresentação as ações socias no local envolvendo as escolas dos bairros Enseada e 84 

Canto do mar desde dois mil e sete, informando que foram desenvolvidos inúmeros 85 
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projetos para os alunos visitarem e aprenderem a importância do mangue, e disse que 86 

além de escolas, algumas faculdades também participaram dos projetos. Durante a 87 

pandemia no ano de dois mil e vinte foi desenvolvido de forma online o bate-papo “O que 88 

é manguezal?” onde diversas pessoas envolvidas com a história desse mangue foram 89 

convidadas para conversarem sobre o tema. Antes de encerrar a apresentação Patrick 90 

explanou sobre o ponto de vista da pesca, cultura exercida por moradores caiçaras, entre 91 

eles a dona Jandira, uma das mais antigas pescadoras da baía da Enseada, que após 92 

conversar com Patrick o fez pesquisar e sobre quantas famílias se beneficiam da baía e 93 

que indiretamente dependem do manguezal. Encerrando o diagnóstico, Patrik diz que os 94 

estudos propõem ao poder municipal envolvimento para o desenvolvimento do projeto de 95 

preservação da área em questão. A conselheira Fernanda usa a palavra e apoia o projeto 96 

e ressalta as informações citas pelo Patrick e diz ser de extrema importância que ações 97 

de preservações sejam municipais ou da união, mas que sejam feitas. O Presidente 98 

Felipe usa a palavra e agradece a apresentação de Patrick e agradece as palavras da 99 

conselheira Fernanda e diz que todos poderão acompanhar o desenvolvimento deste 100 

processo. O conselheiro Claudio pede a palavra e agradece a apresentação e diz aos 101 

envolvidos no projeto que após esta apresentação acredita que dará tudo certo para a 102 

aprovação. O Presidente Felipe usa a palavra e passa para o próximo item “apresentação 103 

das ações de educação ambiental realizadas por agentes educadores da Associação 104 

Cigarras Viva” que será apresentado pelo morador Marcelo. Marcelo inicia a 105 

apresentação falando sobre as ações de educação ambiental, realizada por agentes 106 

educadores da Associação Cigarras Viva. Nesta apresentação é citado os métodos 107 

utilizados como orientação para a abordagem de banhistas na praia e orientação sobre 108 

pets na praia. Durante as abordagens realizadas na alta temporada, Marcelo informa que 109 

foram registrados cinquenta e dois casos de som alto, doze casos de churrasco, cento e 110 

quatorze casos de resíduos descartados de forma incorreta, nove casos de barraca de 111 

camping, onze casos de caravelas e cento e vinte e quatro casos de cachorros na praia. 112 

Marcelo também apresentou as sinalizações informativas implantadas na praia e no 113 

bairro. Finalizando sua fala, ele apresentou fotos da Associação e dos resíduos coletados 114 

na praia durante o trabalho. O Presidente Felipe agradeceu pela apresentação e parceria 115 

da associação com a Prefeitura. Antes de falar sobre o ultimo item, o Presidente pede um 116 

momento para homenagear o Luís Antônio, “Cabrera”, o fiscal que está para se aposentar 117 

depois de anos exercendo seu cargo de fiscal ambiental com excelência, então o 118 

Presidente passa a palavra para o conselheiro doutor Luiz Tadeu. Luiz Tadeu usa a 119 

palavra e diz para o Cabrera levar e compartilhar com sua família os agradecimentos do 120 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, por seus serviços prestados ao município e que 121 

ele seja muito feliz. O Presidente Felipe agradece ao Cabrera. Cabrera agradece a todos. 122 

O Presidente segue para o último item da pauta que é a aprovação da minuta final da 123 

Resolução COMAM número onze de dois mil e vinte e dois e pede que se alguém tiver 124 

alguma consideração a fazer sobre a última versão da minuta enviada por email que se 125 

manifeste. Ninguém se manifestou sobre alterações na mesma. Então ele explica que 126 

após a aprovação da minuta, a mesma será encaminhada para a Secretaria de Assuntos 127 

Jurídicos para parecer jurídico e depois retornará para o COMAM apreciar o parecer e só 128 
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então ela será publicada. Em seguida o Presidente coloca a minuta em deliberação, 129 

pedindo que permaneçam como estão os que concordarem com a aprovação dessa 130 

minuta para envio ao jurídico e que se manifeste quem não concordar. Sem 131 

manifestações, o Presidente deu a minuta por aprovada por unanimidade. Nada mais 132 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por 133 

encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores 134 

Lopes, secretária executiva e o Presidente deste Conselho, Felipe Amadeu Cardim de 135 

Souza. 136 

 137 
 138 
  Felipe Amadeu Cardim de Souza  Heleonora das Dores Lopes 139 
         Presidente do COMAM        Secretária Executiva 140 
 141 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE DOIS DE 142 

JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 143 

 144 
 145 
CONSELHEIROS PRESENTES: 146 
FELIPE AMADEU CARDIM DE SOUZA     147 

SANDRA REGINA MORI       148 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO     149 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE     150 

GUILHERME ACIEN RUIZ       151 

MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ    152 

ANGÉLICA MARIA PINO BUSTAMANTE     153 

LUCCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL    154 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA     155 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO      156 

JULIANA DE LUNA CABRERA      157 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO     158 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO    159 

PAULO GRECO JÚNIOR       160 






