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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 13/10/2022 

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. Atualização sobre o processo de Chamamento Público para contratação de 

empresa para elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 

4. Aprovação de Chamamento Público para que a sociedade civil possa enviar 

projetos para uso de recursos do Fundo do Meio Ambiente; 

5. Balanço das atividades socioambientais no primeiro semestre de 2022. 

  

 

 
FLÁVIO FERNANDES QUEIROZ 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2022. 1 

 2 

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

videoconferência na plataforma Zoom Meetings e presencialmente na Secretaria do 4 

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

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

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 8 

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

todos e informou que estava acompanhado presencialmente do conselheiro Silas 10 

Werner, da Regiane que estava representando a Secretaria da Fazenda e da 11 

secretária executiva Heleonora. Após comunicado, o Presidente perguntou se algum 12 

conselheiro gostaria de se manifestar nos informes gerais. Sem manifestações, o 13 

Presidente prosseguiu para o item “relatório mensal das ações de fiscalização 14 

ambiental” e informou que mês passado foram atendidas oitenta e seis denúncias 15 

através de boletim de constatação, dois ofícios do Ministério Público, onze denúncias 16 

através do canal e-ouve, duas denúncias através de e-mail e seiscentos e dezenove 17 

processos administrativos (duzentos e quarenta e oito atendidos pelas equipes e 18 

trezentos e setenta e um com tramitação interna na Semam) e foi realizado o 19 

prosseguimento nos atendimentos dos processos de Ações Civis Públicas nos bairros 20 

de Boracéia, Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, Baleia, Cambury, Boiçucanga, 21 

Maresias, Paúba, Toque Toque Pequeno, Morro do Abrigo, Enseada e Canto do Mar;  22 

O Presidente apresentou ainda que conforme a tabela de levantamento das 23 

atividades mensais da fiscalização ambiental, as atividades geraram vinte e quatro 24 

demolições, sete embargos, cinquenta e uma multas, cento e vinte e três notificações 25 

e o valor de multas lavradas totalizou cento e vinte e cinco mil novecentos e vinte e 26 

três reais. O Presidente disse também que o Departamento de Fiscalização Ambiental 27 

da Semam, em atendimento a lista de imóveis ainda não conectados à rede coletora 28 

de esgoto enviada pela Sabesp, realizou durante o mês passado vistorias nos bairros 29 

da Costa Sul e Norte do Município, onde foram lavrados quarenta e seis autos sendo 30 

doze multas e trinta e quatro notificações para que sejam regularizadas as ligações, a 31 

fiscalização também realizou vistorias em atendimento a reclamações quanto a falta 32 

de calçada ou má conservação da mesma, e foram lavrados oitenta e um autos sendo 33 

duas multas e setenta e nove notificações para a regularização da situação. Algumas 34 

imagens das ações foram exibidas para os conselheiros. Após a apresentação o 35 

Presidente passou para o item “atualização sobre o processo de chamamento público 36 

para contratação de empresa para elaboração do plano municipal de resíduos 37 

sólidos” e informou que o processo passou pela Secretaria de Administração e seguiu 38 

para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, após análise foi emitido um parecer 39 

solicitando alterações no termo de referência quanto a técnica de preço. O Presidente 40 

esclareceu que não poderá ser feito por pregão e sim por tomada de preço, em 41 
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seguida informou que o Diretor de Meio Ambiente Caio está realizando as devidas 42 

alterações para o mais breve possível o processo número quinze mil quinhentos e 43 

dezesseis de dois mil e vinte e dois prosseguir para a Secretaria de Administração. O 44 

conselheiro Silas perguntou sobre a origem do recurso para execução deste 45 

processo. O Presidente esclareceu que foi deliberado anteriormente pelo Conselho e 46 

que o recurso utilizado será do Fundo de Meio Ambiente. O Presidente prosseguiu 47 

para o item “aprovação de chamamento público para que a sociedade civil possa 48 

enviar projetos para uso de recursos do Fundo do Meio Ambiente” e diz que existe um 49 

imbróglio pois o parecer jurídico informou estar desfavorável ao que o conselho tinha 50 

escrito na resolução onze de dois mil e vinte e dois que “dispõe sobre os 51 

procedimentos operacionais para solicitação de recursos financeiros ao Fundo 52 

Municipal do Meio Ambiente”; o Presidente informa ainda que no parecer jurídico 53 

foram citadas algumas leis e informado que não será possível realizar os 54 

procedimentos previstos no formato apresentado na resolução em questão; o 55 

Presidente diz que será necessária uma reunião com o jurídico para corrigir esta 56 

resolução ou encontrar a melhor alternativa para ela. A conselheira Tatiana perguntou 57 

se poderia ser feita uma leitura da resolução onze de dois mil e vinte e dois para 58 

relembrar o que dizia no texto. O Presidente faz uma leitura breve. A secretária 59 

executiva, Heleonora, usou a palavra para esclarecer aos conselheiros que essa 60 

resolução foi tratada no conselho no início do ano e que ela entraria no lugar da 61 

resolução um de dois mil e dezoito, que foi revogada, e que ambas resoluções falam 62 

sobre como a sociedade civil precisa apresentar os projetos, programas e os 63 

documentos necessários para solicitarem recursos do FUNDAM entre outras ações 64 

relacionadas a movimentação dos recursos do fundo; porém mesmo após feitas as 65 

alterações, a resolução atual ainda está em desacordo com legislações estaduais e 66 

federais e por este motivo precisará ser refeita com as devidas adequações. A 67 

conselheira Tatiana usou a palavra e perguntou por que o chamamento público não 68 

poderá ser utilizado. O Presidente esclareceu que será necessário ver com o jurídico 69 

qual procedimento deverá ser adotado para prosseguimento do processo e que cada 70 

tipo de projeto tem um rito diferente que pode ser por chamamento público ou não. A 71 

conselheira pede para que seja feito o mais rápido possível. O Presidente respondeu 72 

que como todo processo administrativo existem prazos e procedimentos que devem 73 

ser seguidos e que procurará a SAJUR para entender melhor como proceder a este 74 

respeito. Após os esclarecimentos o Presidente seguiu para o item “balanço das 75 

atividades socioambientais no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois” e em 76 

seguida citou as ações realizadas pelo departamento, entre elas: ação de 77 

conscientização nos bairros sobre descarte correto do lixo, palestras em escolas do 78 

município, ação de conscientização no mangue da Enseada, ação de educação 79 

ambiental, ação de limpeza no mangue de Juquehy que coletou duzentos quilos de 80 

resíduos, mutirão de limpeza no bairro de São Francisco que coletou trezentos e vinte 81 

e cinco quilos de resíduos, ação de limpeza no mangue de Juquehy que coletou 82 
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duzentos e vinte quilos de resíduos, mutirão de limpeza no mangue do Colhereiro que 83 

coletou cento e setenta e dois quilos e trezentas gramas de resíduos, ação de limpeza 84 

em Paúba que coletou sessenta quilos de resíduos, ação de conscientização no 85 

Maresias Brasil Surf Tour, que coletou vinte quilos de microlixo e onde quinze mudas 86 

foram distribuídas, a ação de conscientização em Camburi durante Campeonato de 87 

Surf que coletou trinta quilos de resíduos e doze mudas foram distribuídas; O 88 

Presidente falou que estas ações contou com a participação da equipe do 89 

Socioambiental, da Samju, do Instituto Mar Limpo, do Instituto Argonauta, de alunos, 90 

da Worckpercks, da Vanessa de Paúba e de várias ONGS e que foram 91 

aproximadamente oitocentos e trinta e cinco mudas nativas plantadas no município 92 

em parcerias com ONGS e alunos no primeiro semestre do ano. Após a apresentação 93 

o Presidente esclareceu algumas dúvidas dos conselheiros que se manifestaram via 94 

chat. A conselheira Jacqueline perguntou no chat quanto tempo levará para a 95 

correção da resolução. O Presidente respondeu que será necessário entrar em 96 

contato com o jurídico para ver qual instrumento legal será utilizado para 97 

regulamentar esse acesso do fundo e propôs atualizar os conselheiros na próxima 98 

reunião sobre o andamento do processo. O conselheiro Rodrigo usou a palavra e se 99 

manifestou pedindo um prazo pois acredita ser importante por se tratar de um assunto 100 

que está sendo desenvolvido desde dois mil e dezoito. O Presidente esclareceu que 101 

não é possível colocar um prazo em uma demanda que depende de várias secretarias 102 

e pediu a compreensão pois é um assunto complexo e que não depende apenas do 103 

Meio Ambiente para o devido prosseguimento. A secretária Heleonora usou a palavra 104 

e contextualizou a situação, explicando que o COMAM só tomou conhecimento de 105 

que a resolução de dois mil e dezoito era inconstitucional após a primeira solicitação 106 

de uso de recursos do fundo, e que assim que receberam o parecer jurídico 107 

informando a inconstitucionalidade deram início a deliberação da nova resolução, 108 

porém esta ainda não se encontra legal e por este motivo será necessário se reunir 109 

com o jurídico para esclarecimento de como prosseguir. O conselheiro agradeceu o 110 

esclarecimento. O Presidente informou que a conselheira Jacqueline estava 111 

presencialmente na reunião. A conselheira Jacqueline fez uma breve leitura sobre o 112 

parecer. A secretaria Heleonora e a conselheira Jacqueline conversaram sobre o 113 

parecer e esclareceram as dúvidas sobre os procedimentos que serão iniciados. A 114 

conselheira Angélica perguntou se é possível juntar cópia da ata de aprovação do 115 

andamento do processo da APA Guaecá no processo da APA número seis mil 116 

novecentos e dez de dois mil e dezoito. O Presidente informou que será anexado ao 117 

processo. O conselheiro Rodrigo perguntou sobre a possibilidade de marcar uma 118 

reunião extraordinária com a SAJUR e se o parecer será encaminhado para os 119 

conselheiros. O presidente esclareceu que será feita uma reunião do Secretário de 120 

Meio Ambiente com o Secretário de Assuntos Jurídicos e se necessário com o 121 

Procurador Municipal. Heleonora informou que o parecer sobre a resolução será 122 

encaminhado a todos os conselheiros por e-mail. O conselheiro Rodrigo agradeceu. O 123 
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conselheiro Silas informou que os proprietários do sitio Guaecá tem interesse em 124 

apresentar o projeto de criação da RPPN – Reserva Ecológica do Guaecá e 125 

perguntou se é possível apresentar esta proposta na próxima reunião. O Presidente 126 

afirmou que poderá ser apresentada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 127 

agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a reunião, com 128 

esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária 129 

executiva e o Presidente deste Conselho, Flávio Fernandes de Queiroz. 130 

 131 

 132 
 Flávio Fernandes de Queiroz    Heleonora das Dores Lopes 133 
   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 134 
 135 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE TRÊS DE 136 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 137 
 138 
CONSELHEIROS PRESENTES: 139 

FELIPE AMADEU CARDIM DE SOUZA    ___________________ 140 

FERNANDA CAROLINA SOUZA LIMA PALURI CUNHA __________________ 141 

TALLES DA SILVA FULY      ___________________ 142 

MAIARA MUNIZ GRAFANASSI GOMES   ___________________ 143 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE    ___________________ 144 

ISABEL CRISTINA DA COSTA PEREIRA SANCHES AGUILEIRA  ___________________ 145 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 146 

SEBASTIANA BITIAN CAVALCANTE E SILVA   ___________________ 147 

REGIANE DOS SANTOS SILVA     ___________________ 148 

ANGÉLICA MARIA PINO BUSTAMANTE   ___________________ 149 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 150 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 151 

SILAS WERNER SILVA JUNIOR     ___________________ 152 

RODRIGO POLACOW AUGUSTO    ___________________ 153 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 154 






