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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 12/08/2021 

Horário: 18:00 

Local: Videoconferência (Zoom Meetings) 

 
PAUTA 

 

1. Informes Gerais; 

2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

3. Aprovação do Termo de Referência para contratação de empresa 

especializada para a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (enviado por e-mail em 08/07/2021); 

4. Apresentação do uso dos equipamentos adquiridos pelo FUNDAM; 

5. Apresentação da conciliação financeira do FUNDAM pela Secretaria da 

Fazenda; 

6. Protocolo do Ofício enviado ao Prefeito Felipe Augusto solicitando a atuação da 

Fiscalização Ambiental aos fins de semana; 

7. Protocolo do Ofício enviado à SEHAB sobre placas informativas nos núcleos 

urbanos informais; 

8. Cobrança do COMAM pela criação da APA Juquehy e APA Guaecá; 

9. Disponibilização dos Relatórios das Ações Civis Públicas.     

 
 

 
JOSÉ AUGUSTO DE CARVAHO MELLO 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2021. 1 

 2 

Ao doze dias do mês de agosto 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, Senhor José Augusto de Carvalho Mello, Secretário de 5 

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

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 8 

dois mil e dezoito, desejou a todos uma boa noite e iniciou a reunião informando que 9 

conforme ficou acordado em reunião do mês anterior está sendo iniciada a pauta 10 

pelos informes gerais e perguntou se algum conselheiro tinha um informe. O 11 

conselheiro Claudio pediu a palavra e relatou que participou de audiência pública 12 

referente ao licenciamento ambiental relativo a atividade de produção de petróleo e 13 

gás natural no Campo de Bacalhau, na Bacia de Santos, e informou que o projeto que 14 

a empresa  Equinor desenvolveu incluiu à comunidade de pesca artesanal do Litoral 15 

Norte os mesmos benefícios que a comunidade pesqueira do Rio de Janeiro e 16 

informou ainda que os pescadores devem procurar a Colônia de Pesca para tratar dos 17 

interesses da comunidade junto à empresa Equinor Energia. O Presidente informou 18 

que a Diretora do Departamento de Pesca, Agricultura e Abastecimento, Simone 19 

Magalhães Soares Monteiro também participou dessa audiência pública 20 

representando a Prefeitura e disse que as tratativas estão sendo repassadas para a 21 

Colônia de Pesca e para a Associação de Pescadores do município. O Presidente 22 

também informou que a SEMAM, representada pela Diretora Simone Monteiro e pelo 23 

Chefe de Divisão de Projetos e Convênios, Caio Castro, juntamente com 24 

representante da SEDES, o Diretor do Departamento de Emprego e  Renda, 25 

participaram do evento “Agro SP + seguro/Segurança no Campo” e ações para o Agro 26 

Paulista, de incentivo aos produtores rurais no Estado de São Paulo, realizado no 27 

Palácio dos Bandeirantes. O Presidente passou a palavra a conselheira Fernanda, 28 

que sugeriu que fosse enviado um ofício para a empresa Equinor com algumas 29 

considerações necessárias em favor das comunidades tradicionais. O Presidente 30 

agradeceu a participação da conselheira Fernanda, em seguida informou que o 31 

Secretário de Meio Ambiente da Cidade de Ilhabela, Francisco Graziano Neto, 32 

conhecido como “Xico Graziano”, juntamente com o secretário Municipal de Meio 33 

Ambiente da cidade de Ubatuba, Sylvio do Prado Bohn Junior, fizeram um convite 34 

para ele participar de um encontro dos Secretários de Meio Ambiente do Litoral Norte, 35 

e disse que já está sendo elaborada a programação do encontro onde participarão as 36 

quatro cidades do Litoral Norte e um dos temas a ser tratado será plástico no mar. A 37 

conselheira Fernanda informou que o ICC recebeu as autorizações necessárias para 38 

a instalação de uma ecobarreira no Rio Sahy e que essa estrutura será monitorada 39 

pela SEMAM, ICC e pelo Instituto Verdescola, após isso o Presidente deu 40 

continuação informando que recebeu uma cartilha do Plano Estratégico de 41 
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Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar (Pemalm). Em seguida o conselheiro 42 

Claudio colocou à disposição da Prefeitura os trabalhos e informações do Cebimar 43 

sobre o plástico no mar. O Presidente deu sequência à pauta com o relatório mensal 44 

das ações de fiscalização ambiental, passando a palavra para o Diretor de 45 

Fiscalização senhor Flávio Carvalho, que explanou a respeito do plano de 46 

monitoramento mensal, setores de Boracéia ao Canto do Mar, no mês de julho do ano 47 

dois mil e vinte e um, na sequência o servidor Luiz Antônio, fiscal ambiental conhecido 48 

por “Cabrera”, teve a palavra e explanou a respeito da ação de fiscalização conjunta 49 

com a Sabesp para resposta ao Ministério Público sobre extravasamento de esgoto 50 

que atinge a Praia Preta Norte, ele também agradeceu ao COMAM pela liberação dos 51 

recursos financeiros para a compra de equipamentos que serão utilizados em 52 

operações “caça esgoto” e afins, disse ainda que esses equipamentos irão ajudar 53 

muito a  fiscalização. A conselheira Fernanda teve a palavra e parabenizou a equipe 54 

de fiscalização e disse que essas ações são de extrema importância. O Presidente 55 

deu continuidade à pauta passando para o assunto da aprovação do termo de 56 

referência para contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano 57 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que foi enviado para 58 

análise de todos via e-mail em oito de julho, então foi questionado se algum 59 

conselheiro tinha alguma objeção e solicitou que se caso possuíssem, que se 60 

manifestassem. Ninguém se manifestou, então o Presidente colocou o assunto em 61 

deliberação e o termo de referência foi aprovado por unanimidade. Em seguida o 62 

Presidente agradeceu a todos os conselheiros e informou que irá encaminhar o 63 

processo o mais rápido possível para a elaboração do edital para chamamento 64 

público. Após isso ele deu continuidade na pauta com a apresentação do uso dos 65 

equipamentos adquiridos pelo FUNDAM, relatando que os equipamentos estão sendo 66 

muito bem utilizados. Teve a palavra o Diretor de Fiscalização, Flávio Carvalho, que 67 

fez exposição dos equipamentos adquiridos para a fiscalização ambiental, dizendo 68 

que os cinco veículos adquiridos são utilizados diariamente para transporte dos fiscais 69 

em regiões compreendidas entre a Boracéia e Canto do mar, sendo divididos em 70 

cinco equipes setorizadas, ele disse ainda que os cinco tabletes que são  utilizados 71 

para fotografar e armazenar informações coletadas nos locais vistoriados, que os dois 72 

drones são utilizados para auxílio e identificação de construções em locais de difícil 73 

acesso, bem como os que representem riscos à integridade física dos agentes 74 

públicos, e continuou explanando sobre os equipamentos, relatando que as cinco 75 

bolsas estanques são utilizadas para transporte e acondicionamento dos 76 

equipamentos da equipe como os tabletes e os talões de autos, principalmente em 77 

operações marítimas e incursões na mata em tempo chuvoso e finalizou dizendo que 78 

a impressora colorida é utilizada para impressão de relatórios de monitoramentos de 79 

ACP’s, ofícios enviados ao Ministério Público e demais documentos que precisem de 80 

uma boa visualização e interpretação da situação. Então a Diretora Simone Monteiro 81 

realizou explanação sobre os dois trituradores de poda adquiridos com recursos do 82 
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FUNDAM, relatando que um destes atende as regiões central e costa norte do 83 

município e o outro atende a costa sul do município, ela relatou ainda que o material 84 

gerado é entregue aos agricultores do munícipio, que solicitam o material ao 85 

Departamento de Pesca e Agricultura por telefone ou e-mail, e que então é realizado 86 

agendamento com as Regionais para a entrega do material; continuou informando 87 

que é preenchida uma planilha para controle da quantidade do material entregue e 88 

após explanação apresentou um vídeo institucional com a entrega das podas picadas. 89 

O Presidente José Augusto agradeceu ao COMAM por essas aquisições e deu 90 

continuidade a pauta apresentando a conciliação financeira do FUNDAM pela 91 

Secretaria da Fazenda, que foi apresentado pelo Secretário Adjunto da Secretaria da 92 

Fazenda, senhor Vinicius Prado Nunes, que leu o relatório financeiro por meio de 93 

apresentação de slides. Após isso o Presidente deu continuidade a pauta 94 

apresentando o Protocolo do Ofício enviado ao Prefeito Felipe Augusto solicitando a 95 

atuação da Fiscalização Ambiental aos finais de semana, e disse que com a volta 96 

gradual das atividades paralisadas durante a pandemia, fica mais viável atender a 97 

esta solicitação. A conselheira Fernanda perguntou se o Prefeito atendeu à solicitação 98 

e disse que vale lembrar que na época da aquisição dos equipamentos  ficou 99 

consignado que deveria ter corpo de fiscais trabalhando nos finais de semana, sendo 100 

respondida pelo Presidente que ainda não obteve a resposta do Prefeito, foi 101 

recordado que havia fiscalização aos fins de semana e que estas ações só pararam 102 

durante a pandemia. Então o Presidente deu continuidade a reunião apresentando o 103 

protocolo do Ofício enviado à SEHAB sobre placas informativas nos núcleos urbanos 104 

informais, dizendo que em alguns núcleos já existem essas placas, então teve a 105 

palavra a Diretora da SEHAB, senhora Sandra Mori, que informou que as placas 106 

foram confeccionadas e foram encaminhadas para as Regionais instalarem nos 107 

núcleos congelados, ela continuou informando que a partir da próxima semana a 108 

SEHAB voltará a fazer as reuniões técnicas nos núcleos congelados e que todos os 109 

conselheiros do COMAM serão convidados para participarem das reuniões, que 110 

ocorrerão sempre as quartas-feiras às dezenove horas; ela continuou sua fala 111 

informando que foi dado uma ordem de serviço pelo Cidade Legal, para começar o 112 

cadastramento socioeconômico no Bairro do Itatinga e que o local será dividido em 113 

quatro glebas, com aproximadamente trezentas e cinquenta unidades imobiliárias. O 114 

Presidente José Augusto tomou a palavra e agradeceu a explanação da Diretora 115 

Sandra e continuou a pauta com o próximo item que era a cobrança do COMAM pela 116 

criação da APA Juquehy e da APA Guaecá. Teve a palavra a conselheira Fernanda 117 

que informou que a equipe da SEMAM já deu parecer favorável à criação da APA 118 

Guaecá e deixou registrado que a APA serve de instrumento de controle e que o ICC 119 

teve todo o apoio dos técnicos da SEMAM, apoio do COMAM e apoio da população 120 

local. Após isso o Presidente José Augusto fez um clamor para os moradores da APA 121 

Baleia Sahy, para que ajudem a gestão da APA financeiramente. A conselheira 122 

Fernanda teve a palavra e disse que a criação da APA somente será possível se tiver 123 
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parceria e que juntos podemos construir novos caminhos. O Presidente teve a palavra 124 

e informou que a respeito da APA Enseada, a SEMAM está estudando a viabilidade 125 

de criação de um parque Municipal. A conselheira Tatiana Prestes teve a palavra e 126 

agradeceu a oportunidade e solicitou o registro da participação de munícipes na 127 

reunião e ressaltou seu interesse e total apoio a criação de áreas de preservação e 128 

perguntou para o Presidente como será o encaminhamento para a comunicação dos 129 

proprietários dessas áreas, solicitou o prazo para essa comunicação, sendo 130 

respondida prontamente pelo Presidente que esclareceu que o contato com os 131 

proprietários estão sendo de todas as formas oficiais conforme estão registrados no 132 

cadastro técnico da Prefeitura. Então teve a palavra o senhor Edson Lobato, que 133 

informou que a APA é uma unidade de conservação da categoria de uso sustentável 134 

e que seria interessante que houvesse um mínimo de embasamento nessa consulta, 135 

para que esses proprietários possam entender que não é impedimento de uso de 136 

ocupação do solo e que uma APA agrega valor para toda a região, disse ainda que a 137 

na APA Guaecá está o maior manancial da região central, continuou questionando 138 

para o Presidente se a consulta tem algum embasamento sobre a  questão da APA 139 

como sendo uma unidade de conservação de uso sustentável, com a mínima 140 

restrição uso de ocupação de solo, e foi respondido pelo Presidente que o projeto da 141 

APA está ainda em estudo, e que os proprietários que procurarem a Prefeitura terão 142 

suas dúvidas devidamente esclarecidas. Após isso o Presidente passou para o 143 

próximo item da pauta que é a disponibilização dos Relatórios das Ações Civis 144 

Públicas e teve a palavra a conselheira Fernanda, que foi a autora da solicitação e 145 

pediu a retirada do item na pauta por se tratar de assunto referente ao Ministério 146 

Público. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e 147 

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

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

deste Conselho, Senhor José Augusto de Carvalho Mello. 150 

 151 
 152 

 153 

 José Augusto de Carvalho Mello   Heleonora das Dores Lopes 154 
  Presidente do COMAM            Secretária Executiva 155 
 156 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE DEZENOVE 157 
DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 158 
 159 

CONSELHEIROS PRESENTES: 160 
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES   ___________________ 161 

LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO   ___________________ 162 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 163 

TALLES DA SILVA FULY      ___________________ 164 

CESAR ARNALDO ZIMMER     ___________________ 165 
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NÚBIA DOS ANJOS      ___________________ 166 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 167 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE    ___________________ 168 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 169 

MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ   ___________________ 170 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 171 

LUCCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL   ___________________ 172 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 173 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 174 

ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID    ___________________ 175 

JULIANA DE LUNA CABRERA     ___________________ 176 

MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO   ___________________ 177 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 178 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 179 

TATIANA BENASSI FELIX      ___________________ 180 

PAULO GRECO JÚNIOR      ___________________ 181 






