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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 13/05/2021 

Horário: 18:00 

Local: Videoconferência – Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 
1. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

2. Solicitação de aquisição de Notebook para o COMAM; 

3. Licenciamento Ambiental do Processo nº 720567/2020, referente a atividade de 

fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 

4. Apresentação das sugestões de alterações da Lei nº 2637/2019; 

5. Informes Gerais. 

 

 
JOSÉ AUGUSTO DE CARVAHO MELLO 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2021. 1 

 2 

Ao décimo terceiro dia do mês de maio 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, o Senhor Daniel Henrique Mudat Fernandes, Secretário 5 

Adjunto de Meio Ambiente e Vice-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 noite a todos e fez a leitura da 9 

Resolução nº 01/2021, que foi deliberada pelos conselheiros na reunião do mês de  abril, 10 

a respeito de participação de convidados sem direito a voz, nas reuniões do COMAM, que 11 

passa a vigorar nesta reunião, visto que foi comprado o pacote profissional de 12 

videoconferência na plataforma Zoom Meetings, para a Secretaria de Meio Ambiente, 13 

então ele leu todos os artigos da resolução e explicou que o convite para a reunião foi 14 

enviada por e-mail para todos os conselheiros e para todas as pessoas que já haviam 15 

participado de alguma reunião do COMAM e haviam informado seu endereço de e-mail 16 

nas listas de presença. Teve a palavra o Conselheiro Claudio Gonçalves Tiago, que se 17 

manifestou a respeito de disponibilizar com mais antecedência a Pauta das reuniões para 18 

que os munícipes possam participar das reuniões, para assim ter o conteúdo dos 19 

assuntos que serão discutidos, ainda em uso da palavra, informou que não gostou 20 

quando foi dito que a Resolução nº 01/2021 foi publicada, dizendo que o texto não foi 21 

colocado em discussão, e o que havia sido discutido fora a situação, mas não o texto, e 22 

que estava ansiando que o texto fosse discutido na presente reunião e em seu 23 

entendimento fora tomada uma decisão colegiada, mas concordou que os pontos básicos 24 

estavam contidos na resolução, porém que deveria se dar oportunidade aos Conselheiros 25 

para manifestarem um posicionamento em relação ao documento, e também não via 26 

como resolver a questão da participação solicitada uma semana antes de ter uma Pauta 27 

da Reunião. Teve a palavra o Vice-Presidente Daniel, que passou a palavra para 28 

Secretária Executiva, Heleonora das Dores Lopes, que explicou que a Resolução foi 29 

publicada com base no que foi deliberado na última reunião e que foi preciso publicar a 30 

Resolução para que os convidados pudessem participar desta reunião, devido a urgência 31 

exigida pelos próprios conselheiros, ela disse ainda que na reunião passada haivai sido 32 

deliberado em que termos seria feito e a Resolução e que a resolução foi publicada 33 

conforme deliberado. Então ela continuou informando a respeito da participação dos 34 

munícipes, que receberão as pautas antecipadamente, uma semana antes da reunião, 35 

assim como os conselheiros, informou também que para essa primeira reunião haviam 36 

sido enviados convites para que todas as pessoas que já manifestaram interesse pelo 37 

COMAM pudessem participar, mas que para as próximas reuniões, as pessoas 38 

precisariam enviar um e-mail manifestando interesse, conforme explicado no primeiro 39 

convite, e que depois que enviassem esse e-mail de interesse, os que retornassem, 40 

sempre receberiam os convites para as reuniões. Dando continuidade a sua fala 41 

esclareceu que se tivesse algo na Resolução que o Conselho entendesse por bem 42 
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alterar, estava aberta a palavra para citar a(s) alteração(s) que de imediato seriam feitas. 43 

Com a palavra o Conselheiro Claudio, disse que houve um pouco de amplitude nessa 44 

comunicação, e que os Conselheiro deveriam ser avisados, até porque se tivessem feito 45 

isso, o mesmo não teria qualquer objeção, prosseguiu mencionando que faltou divulgação 46 

e explicação para os Conselheiros. Ainda com a palavra, o conselheiro solicitou que fosse 47 

feito um novo convite, enviando inclusive para os Conselheiros, para ampliar o máximo 48 

para os convidados. Com a palavra o senhor Daniel, informou que quando foi feita a 49 

resolução sobre reuniões por videoconferência, em dois mil e vinte, já estávamos em 50 

Pandemia e que para a resolução da participação de não conselheiros nessas 51 

reuniões foi estabelecido um texto muito parecido, e o que a nova Resolução apresenta 52 

de diferente é a permissão de participação de convidados nas reuniões, e que foram 53 

cumpridos todos os ritos legais. Teve a palavra o Conselheiro Claudio, que disse que foi 54 

treinado pela burocracia pública e não devia se fazer atos que depois de feitos, pudesse 55 

trazer arrependimento judicial, citou que não quer ser réu de atos que em seu 56 

entendimento deveria seguir roteiro administrativo e que entende, que seria judicialmente 57 

mais cauteloso, resguardando-se de reclamações futuras. Teve a palavra o senhor 58 

Daniel, que reforçou que todos os documentos e ações pertinentes do Conselho do Meio 59 

Ambiente ficam disponíveis no site oficial da Prefeitura de São Sebastião. Com a palavra 60 

o conselheiro Luiz Tadeu de Oliveira Prado, em concordância com a fala do Conselheiro 61 

Claudio, afirmou que no seu entendimento os procedimentos foram desorganizados e não 62 

via motivo para aprovar o procedimento com rapidez, para que não se crie ilegalidade e 63 

nulidade do processo e que a questão poderia ser adiada por mais um mês, para ser 64 

estudada e aprovada adequadamente como manda a lei. O senhor Daniel, informou que 65 

colocaria em deliberação, para os Conselheiros decidirem se retiravam os convidados da 66 

reunião, até que fosse deliberado novo texto para a resolução. Teve a palavra a 67 

conselheira Niuara que disse concordar com que foi falado, mas não achava necessário 68 

parar a reunião, e apartar os presentes em participação, uma vez que o Conselho teria 69 

que novamente deliberar a resolução, e que isso criaria uma burocracia extra, sugeriu 70 

que os conselheiros fizessem um ajuste e na reunião seguinte votassem a alteração na 71 

Resolução. O Conselheiro Luiz Tadeu informou que a participação dos munícipes é muito 72 

importante nas reuniões. Após isso o senhor Daniel colocou em votação manter a reunião 73 

com os presentes e manter a resolução número um de dois mil e vinte e um. Com a 74 

palavra o Conselheiro Claudio inteirou que poderia considerar a reunião como válida, e se 75 

houvesse algum Conselheiro que considerasse essencial mudar o texto da resolução, 76 

que deveria o fazer por e-mail, para que fosse discutido e aprovado no máximo na 77 

reunião do mês seguinte. Após isso tudo, o senhor Daniel colocou em votação que se 78 

algum conselheiro discordasse de algum ponto da resolução em questão, deveria enviar 79 

a sugestão de alteração por e-mail em até sete dias a partir da presente reunião e que 80 

caso ninguém envie sugestões, a resolução apresentada se dará por aprovada 81 

automaticamente, e a deliberação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o senhor 82 

Daniel passou para o segundo item da pauta, o qual passou a palavra para o diretor de 83 

fiscalização Flavio de Carvalho, que explanou a respeito do relatório mensal das ações de 84 

fiscalização ambiental, com as ocorrências realizadas em todo o município. Após sua 85 
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exposição, o mesmo agradeceu os conselheiros do COMAM pelos equipamentos que 86 

foram doados para a fiscalização ambiental, como os veículos e drones. Em Seguida o 87 

conselheiro Luiz Tadeu parabenizou toda a equipe da Fiscalização de Meio Ambiente 88 

pela atuação constante, e zelo com o meio ambiente, ficando registrado o elogio de todos 89 

os Conselheiros. Então o Daniel agradeceu ao Flavio e a todos os conselheiros e 90 

prosseguiu para o próximo item da pauta, que era a aquisição de um notebook para o 91 

COMAM, ele disse que a aquisição poderia ser feita por compra ou por locação e 92 

apresentou orçamento para as duas opções então o conselheiro Luiz Tadeu usou a 93 

palavra informando que na pauta não constava o termo locação, o senhor Daniel informou 94 

que na pauta constava solicitação de aquisição e que foi ofertada uma alternativa de 95 

locação. O conselheiro Claudio teve a palavra e questionou se a manutenção da máquina 96 

e se os usos das licenças de software necessários para os trabalhos estariam incluídos 97 

no valor da locação. Daniel informou que no valor da locação estaria englobado toda a 98 

assistência técnica do equipamento e softwares necessários para o uso do COMAM e 99 

disse que teria a inclusive a previsão de troca do equipamento caso necessário. Com a 100 

palavra o conselheiro Claudio informou que seria tecnicamente mais eficiente a locação. 101 

Então o Daniel colocou em deliberação qual modalidade seria utilizada, a locação ou 102 

aquisição do equipamento. O conselheiro Paulo teve a palavra e contou que 103 

recentemente fez a aquisição de um notebook e passou a média de preços encontradas 104 

por ele. O conselheiro Claudio solicitou que a secretaria executiva, Heleonora, opinasse a 105 

respeito da locação, e se atenderia as necessidades do COMAM. A Heleonora respondeu 106 

que a locação seria satisfatória e traria mais segurança em relação a necessidade de 107 

manutenção do equipamento. Após as discussões foi deliberado e aprovado a locação do 108 

equipamento. O conselheiro Claudio solicitou que fosse apresentado pela SEMAM um 109 

levantamento de onde e como os equipamentos adquiridos pelo FUNDAM tem sido 110 

utilizados. Em seguida foi passado para o próximo item Pauta, no que se refere ao 111 

licenciamento ambiental do processo número setecentos e vinte mil quinhentos e 112 

sessenta e sete de dois mil e vinte, referente a atividade de fabricação de artefatos de 113 

cimento para uso na construção. O Vice-Presidente passou a palavra para a bióloga 114 

Heleonora explanar sobre o processo, então a mesma informou que foram feitas as 115 

análises técnicas dos documentos apresentados no processo e uma vistoria “in loco”, 116 

informou tratar-se de empresa de pequeno porte, instalada no Bairro de Boiçucanga,  117 

informou ainda que o processo era objeto uma renovação de licença e que a licença 118 

anterior havia sido emitida pela CETESB.Informou que a empresa está em uma Z4, que 119 

permite o tipo de atividade solicitada, continuou explanando sobre a vistoria e os 120 

processos de fabricação, informou sobre abastecimento de água, coleta e tratamento de 121 

esgoto, caixas separadoras de água e óleo, ruídos emitidos pelas atividades, horários de 122 

operação entre outros aspectos técnicos. Após a explanação da técnica, o senhor Daniel 123 

colocou o item da pauta em deliberação, o qual foi aprovado por unanimidade pelos 124 

Conselheiros. Na sequência o Daniel passou para o próximo item da pauta, a respeito da 125 

apresentação das sugestões de alterações da lei municipal número dois mil seiscentos e 126 

trinta e sete de dois mil e dezenove, a respeito dos procedimentos a serem adotados para 127 

o manejo de árvores isoladas nativas e exóticas e os respectivos critérios para a 128 
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elaboração dos termos de compensação ambiental. Daniel informou que seria feita uma 129 

reunião extraordinária para em conjunto com os conselheiros para produzir uma minuta 130 

com as alterações no texto da lei vigente e expôs as principais dificuldades encontradas 131 

pelos técnicos da SEMAM na aplicação da atual lei, que envolviam principalmente o 132 

método e valores de compensação, pois os técnicos afirmaram ser inviável calcular a 133 

compensação ambiental para supressão de árvores pela medida do DAP e alegaram ser 134 

mais viável que a compensação fosse feita por unidade de árvore a ser suprimida, pois a 135 

população tem informado que os valores ficam muito altos e que não conseguem cumprir 136 

a compensação, além disso os técnicos alegam precisar haver na lei a previsão de 137 

sanções e penalidades financeiras para quem não cumprir a mesma, para que haja 138 

inibição de supressões sem autorização. O conselheiro Claudio solicitou que o senhor 139 

Daniel fizesse uma estimativa de qual o valor médio de compensação por supressão de 140 

uma árvore e foi respondido que de forma genérica, considerando uma árvore nativa de 141 

DAP médio, o valor seria por volta de um mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta 142 

centavos. O senhor Daniel reiterou que seria enviado por e-mail a todos os conselheiros 143 

uma minuta com as alterações sugeridas pelos técnicos da SEMAM e aguardaria as 144 

contribuições dos conselheiros para deliberação na reunião extraordinária. Então foi dado 145 

prosseguimento na pauta com o item “informes gerais”, primeiro item foi o andamento do 146 

Plano Municipal de Educação Ambiental, onde Daniel informou que o termo de referência 147 

para essa contratação estaria sendo elaborado pela Secretaria de Educação, com 148 

encaminhamento em seguida para a SEMAM para complementação, depois 149 

encaminhamento e discussão na Câmara Técnica de Educação Ambiental do COMAM e 150 

por fim submissão para deliberação da plenária do COMAM. O segundo item foi o 151 

Andamento do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, onde 152 

foi informado por Daniel que a SEMAM estaria terminando de elaborar o termo de 153 

referência que seria encaminhado à SESEP e à Câmara Técnica de Resíduos Sólidos do 154 

COMAM para análise e deliberação. O terceiro item foi o Processo do Projeto Conhecer 155 

para Conservar, e Daniel informou que o processo foi encaminhado para SAJUR para 156 

receber o parecer jurídico, e que em seguida seria encaminhado a SECAD e então eles 157 

indicariam os próximos passos a serem seguidos pela SEMAM e pelo ICC. O quarto item 158 

tratou do pedido de alguns Conselheiros para que a SEMAM informasse se entidades 159 

conselheiras do COMAM podem acessar a recursos do FUNDAM, tendo em vista esse 160 

questionamento, Daniel informou que a SEMAM encaminhou para a SAJUR um 161 

memorando questionando se as entidades que estão atualmente como conselheiras do 162 

Comam podem ter acessos aos recursos do FUNDAM. O quinto item foi o agendamento 163 

da reunião extraordinária, que ficou para o dia vinte de maio, também ficou acordado que 164 

seria enviado a minuta de alteração da lei de corte de árvores por e-mail para análise 165 

prévia e encaminhamentos de sugestões por parte dos conselheiros. O sexto item tratou 166 

d o valor pago pelo uso anual da plataforma Zoom Meetings, o Daniel informou que o 167 

valor foi de um mil trezentos e trinta e seis reais. O Daniel informou e solicitou que a 168 

pedido do senhor Secretário, se consignasse em ATA as solicitações de inclusão de itens 169 

de pauta, sugeridos pelos Conselheiros devem observar o rito regimental e ser enviado 170 

para Secretária Executiva com uma semana de antecedência da data da reunião 171 
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ordinária, via e-mail. Por fim, o Vice-Presidente reforçou que o meio de comunicação 172 

oficial para denúncias ambientais é o telefone três oito nove dois seis mil. Ainda nos 173 

informes gerais, a conselheira Niuara teve a palavra e sugeriu que fosse elaborada uma 174 

proposta que pudesse embasar a criação da semana “Lixo Zero”. Nada mais havendo a 175 

tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a 176 

reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, 177 

secretária executiva e o Vice-Presidente deste Conselho, Daniel Henrique Mudat 178 

Fernandes. 179 

 180 
 181 
 182 
 183 

 Daniel Henrique Mudat Fernandes   Heleonora das Dores Lopes 184 
  Vice Presidente do COMAM            Secretária Executiva 185 
 186 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE CINCO DE 187 
AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 188 
 189 
CONSELHEIROS PRESENTES: 190 
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO    ___________________ 191 

TALLES DA SILVA FULY      ___________________ 192 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 193 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 194 

LUCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL    ___________________ 195 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 196 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 197 

ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID    ___________________ 198 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 199 

ROGER MARQUES KERR      ___________________ 200 

MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO   ___________________ 201 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 202 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 203 

PAULO GRECO JUNIOR      ___________________ 204 




