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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 14/04/2022 

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; 

1.1 Andamento do Processo nº 5695/2021 – Contratação do PMGIRS; 

2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

3. Discussão e deliberação da Resolução nº 11/2022; 

4. Apresentação do relatório elaborado pela SOMAR e APHM sobre o trabalho 

dos orientadores de praia na temporada; 

5. Deliberação da licença de operação referente ao Processo nº 2478/2022 – 

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A; 

 

 

 
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2022. 1 

 2 

Ao décimo quarto dia do mês de abril 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, depois de constatado quórum, o  Senhor 5 

Daniel Henrique Mudat Fernandes, Secretário de Meio Ambiente e Presidente do 6 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião – COMAM, conforme Lei 7 

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

número dois mil quinhentos e oitenta e oito de dois mil e dezoito, deu início a reunião 9 

desejando uma boa tarde a todos. Iniciando a reunião, o Presidente orienta aos 10 

conselheiros para deixar os microfones desligados e ligar somente enquanto estiverem 11 

usando a palavra e aos participantes não conselheiros orienta se comunicarem através 12 

do chat ou pedir a palavra para um conselheiro. Prosseguindo a reunião, o Presidente 13 

pergunta aos conselheiros se todos consideram a ATA da última reunião aprovada. Sem 14 

manifestação, o Presidente declara aprovada pelo conselho. O Presidente abre a palavra 15 

durantes os informes gerais para os conselheiros se manifestarem sobre os demais itens 16 

da pauta. A conselheira Tatiana pede permissão ao Presidente para abrir a palavra para o 17 

participante Marcelo Zlochevsky, morador da praia das Cigarras. Com a permissão, a 18 

Tatiana passa a palavra para o Marcelo. Marcelo inicia sua fala agradecendo a ajuda da 19 

fiscalização no bairro com ações de prevenção à irregularidades, então Marcelo 20 

questiona o fato da CETESB estar classificando muitas praia como impróprias em São 21 

Sebastião e região, questiona se a SEMAM está ciente do porquê e o que pode ser feito 22 

para melhorar e preservar este patrimônio. O Presidente argumenta falando que não tem 23 

conhecimento de algo que possa ter causado esta frequente classificação “imprópria”, 24 

porém admite que após receber um pedido da Associação de moradores da praia das 25 

Cigarras foi realizado uma operação caça esgoto no bairro, onde foram realizadas duas 26 

notificações em imóveis que estavam lançando águas pluviais no sistema de 27 

esgotamento sanitário. O Presidente comenta sobre outras possibilidades que podem 28 

estar sobrecarregando o sistema de captação de esgoto e consequentemente causando 29 

a perda de capacidade da estação de tratamento localizado antes do emissário. Por fim, o 30 

Presidente sugere a elaboração de um ofício para a CETESB, solicitando informações 31 

sobre a balneabilidade do bairro Cigarras. Marcelo agradece a atenção e as ações 32 

realizadas. O conselheiro Claudio usa a palavra e explica que uma das possíveis causas 33 

de bandeiras vermelhas podem ser as chuvas. O Presidente agradece o comentário e 34 

reafirma que solicitará uma resposta da CETESB. O Presidente passa a palavra para a 35 

conselheira Jacqueline. Jacqueline usa a palavra e diz que próximo ao rancho dos 36 

pescadores do bairro Enseada estão sendo feitas reclamações sobre “um cheiro muito 37 

forte, aparentemente de esgoto”. A conselheira pede orientações ao Presidente para 38 

poder formalizar esses questionamentos e conseguir respostas sobre a causa desse 39 

odor. O Presidente informa que foram feitas duas operações de caça esgoto nesta área, e 40 

que imóveis foram notificados pela equipe de fiscalização. O Presidente orienta a 41 

conselheira que caso surja mais reclamações é para entrar em contato direto com a 42 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

equipe de fiscalização número três oito nove dois seis mil, para que seja feita uma nova 43 

investigação. A conselheira Jacqueline agradece o esclarecimento. O Presidente passa a 44 

palavra para a conselheira Tatiana Prestes. A conselheira usa a palavra e diz que 45 

moradores próximos ao mangue do araçá relataram que quando chove parece ocorrer 46 

uma espécie de lavagem na tubulação que sai da área de transbordo e que eles acham 47 

que a água sai com chorume entre outras impurezas a acaba afetando o mangue. A 48 

conselheira pergunta se já foi verificado esses relatos e quando será realizado a mudança 49 

da localização da área de transbordo, pois já foi um assunto conversado em reunião do 50 

COMAM. O Presidente responde que já recebeu reclamações de moradores da área a 51 

respeito do transbordo e convida todos os conselheiros a ir visitar o local para que seja 52 

feita uma constatação de como funciona o sistema de contenção do chorume. O 53 

Presidente faz uma breve explicação de como funciona o sistema e em seguida cita 54 

algumas situações que podem causar este mau odor, como imóveis que ainda não 55 

possuem ligação ao sistema de esgoto. Em resposta sobre a mudança da área de 56 

transbordo, o Presidente informa que a obra já iniciou em uma área pública da prefeitura 57 

no Jaraguá, a área já possui o cinturão verde para conter a questão visual, os ruídos e o 58 

eventual odor mínimo que pode ocorrer. Em seguida, o Presidente fala que o prazo da 59 

obra é de seis meses contando a partir do mês de janeiro, porém ressalta que pode haver 60 

alguma alteração no prazo por causa das chuvas, entre outros motivos. A conselheira 61 

pergunta também sobre uma área prevista para a cooperativa de reciclagem. O 62 

Presidente afirma que está prevista uma área no novo transbordo que pode receber a 63 

cooperativa. Após a manifestações dos conselheiros, o Presidente pergunta se pode 64 

prosseguir com o próximo item da pauta que é o “andamento do processo nº 5695/2021 –65 

contratação do PMGIRS”. O Presidente faz um breve resumo do que já foi realizado em 66 

reuniões anteriores sobre o PMGIRS e encerra falando que atualmente o processo está 67 

na SECAD para elaboração do edital e futura licitação para contratação de empresa 68 

especializada para a realização do plano. O Presidente pergunta se os conselheiros tem 69 

alguma dúvida, sem manifestação ele segue para o próximo item. O Presidente 70 

prossegue falando sobre a publicação da Lei Municipal número dois mil oitocentos e 71 

setenta e oito de dois mil e vinte e dois, que “dispõe sobre os procedimentos a serem 72 

adotados para poda e supressão de árvores e palmeiras isoladas nativas e exóticas em 73 

lote urbano e os respectivos critérios para a elaboração dos termos de compensação 74 

ambiental.” O Presidente informa aos que trabalham com consultoria que já podem 75 

considerar a compensação prevista na Lei Municipal número dois mil oitocentos e setenta 76 

e oito de dois mil e vinte e dois assim como a questão do relatório técnico que antes era 77 

cobrado a partir de três árvores e agora é a partir de cinco árvores. O Presidente 78 

pergunta se alguém possui alguma dúvida, sem manifestação ele segue para o próximo 79 

item. O Presidente começa a apresentar o “relatório mensal das ações de fiscalização 80 

ambiental” referente ao mês de março que é considerado como uma prestação de contas 81 

sobre o uso de equipamentos adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Meio 82 

Ambiente. Em seguida, fala que em março foram atendidas oitenta e sete denúncias 83 

através de boletim de constatação, vinte e um ofícios do Ministério Público, dez 84 

denúncias através do canal E-ouve, oito denúncias através de Email e seiscentos e 85 
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sessenta e três processos administrativos, sendo cento e vinte e sete atendidos pelas 86 

equipes e quinhentos e trinta e seis com tramitação interna na Semam, ele informou 87 

ainda que a SEMAM deu continuidade nos atendimentos dos processos de Ações Civis 88 

Públicas - ACPs nos bairros de Boracéia, Barra do Una, Juquehy, Barra do Sahy, Baleia, 89 

Cambury, Boiçucanga, Maresias e Enseada. O Presidente pergunta se alguém possui 90 

alguma dúvida, sem manifestação ele segue a reunião apresentado uma tabela com o 91 

levantamento das atividades mensais da equipe de fiscalização, também é informado 92 

sobre a divisão das equipes por área e o valor total de multas que ainda não foi para o 93 

Fundo Municipal de Meio Ambiente, pois ainda estão em etapas administrativas como 94 

recurso, dívida ativa entre outros. Prosseguindo, é falado sobre as operações integradas 95 

com a Fiscalização de Posturas, Polícia Municipal, Polícia Militar e Secretaria de Serviços 96 

Públicos nos fins de semana e são apresentadas fotos das ações realizadas. O 97 

Presidente agradece ao conselho em nome do departamento de fiscalização ambiental e 98 

comenta sobre a nova direção deste departamento. O Presidente pergunta se alguém 99 

gostaria de usar palavra. O conselheiro Claudio usa a palavra para elogiar a equipe de 100 

fiscalização e seu trabalho que está sendo muito bem feito e também elogia a secretaria. 101 

O Presidente agradece os elogios e o reconhecimento e diz que passará esse elogio para 102 

o Diretor Dino que não conseguiu estar presente na reunião. O conselheiro Claudio usa a 103 

palavra e fala sobre a importância do apoio do Conselho para equipar a Semam e 104 

melhorar a eficiência dos funcionários. O Presidente agradece ao conselheiro e também 105 

aproveita para elogiar a gestão do atual prefeito que não só no meio ambiente, mas 106 

também em outras secretarias realizou muitas mudanças. O Presidente pergunta se 107 

alguém possui algum comentário, sem manifestação ele segue para o próximo item, que 108 

é a discussão e deliberação da Resolução número onze de dois mil e vinte e dois, então 109 

ele diz que não recebeu mais contribuições para o texto e sugere o início da deliberação 110 

com as alterações já sugeridas anteriormente pelo Claudio e pela SEMAM. O Conselheiro 111 

Claudio diz que não conseguiu rever o material enviado, o Presidente afirma que será 112 

encaminhado por e-mail a minuta final da resolução consolidada com todas as alterações 113 

recebidas para que todos os conselheiros analisem novamente e se não houver 114 

manifestação o documento será dado por aprovado. O conselheiro Claudio usa a palavra 115 

para tirar dúvidas sobre o procedimento. O Presidente explica novamente que 116 

encaminhará a minuta final por e-mail e que se ninguém se manifestar ela será 117 

considerada aprovada por unanimidade. O conselheiro agradece os esclarecimentos. A 118 

conselheira Tatiana Prestes usa a palavra e pergunta sobre o que será feito caso não 119 

concordem com algo no documento. O Presidente responde que poderá acontecer uma 120 

reunião extraordinária ou terá que aguardar a próxima reunião do COMAM para discutir 121 

sobre o assunto. Tatiana agradece. Claudio concorda com o procedimento. E o 122 

Presidente dá esse assunto por deliberado dessa forma e prossegue para o próximo item 123 

que é a apresentação do relatório elaborado pela SOMAR e APHM sobre o trabalho dos 124 

orientadores de praia na temporada. O Presidente elogia a ação de orientação e passa a 125 

palavra para Tatiana Benassi e o Jade, participantes do projeto. Tatiana Benassi 126 

agradece o espaço e passa a palavra para o Jade apresentar os resultados obtidos no 127 

projeto de orientação na praia. Jade usa a palavra e fala sobre o início do projeto de 128 
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orientação sobre as leis de uso consciente na praia de maresias e diz que o trabalho 129 

começou em sete de setembro de dois mil e vinte e um. Jade em seguida começou a 130 

falar sobre as pesquisas realizas, a primeira foi sobre a percepção dos usuários da praia 131 

sobre as leis, a segunda pesquisa foi sobre a definição do perfil do turista, em apoio a 132 

secretaria de turismo, e a terceira pesquisa teve o objetivo de colher dados para apoiar 133 

ações de fiscalização e tirar um retrato quantitativo da ação como um todo, então Jade 134 

apresenta os dados colhidos. Por fim, ele apresenta imagens feitas durante as pesquisas 135 

mostrando infrações cometidas por usuários da praia, como animais na praia, lixo na 136 

areia, peixes mortos, acidente com óleo, automóveis na praia entre outras situações. 137 

Após a pesquisa, Jade pôde concluir que as maiores resistências são de animais 138 

domésticos na praia, problema com o horário de coleta do lixo dos ambulantes e 139 

comerciantes e som alto em espaço público. Jade encerra a apresentação e agradece a 140 

todos. O Presidente agradece pela apresentação do projeto e abre a palavra aos 141 

conselheiros. A conselheira Tatiana Benassi pergunta ao Presidente se ele sabe sobre 142 

legislação de quadriciclos na praia. O Presidente informa que para esses casos é 143 

utilizado o Código Nacional de Trânsito. O Presidente fala sobre o projeto Orla que 144 

contemplará o município com assistência e colaboração do Plano de Gestão Integrada 145 

das Praias, o Presidente sugere a conselheira Niuara para falar melhor sobre este plano 146 

de gestão. O Presidente passa a palavra para a conselheira Niuara. Niuara não consegue 147 

se comunicar por meio da vídeo conferência. O Presidente orienta que caso necessário 148 

ela pode adicionar um comentário no chat. O Presidente agradece a apresentação 149 

didática de Jade e ressalta a importância de um setor estar auxiliando o outro, como as 150 

associações, ONGs e Prefeitura. Tatiana Benassi agradece ao Presidente pelo apoio na 151 

fiscalização e anuncia que está para começar novas ações com boas parcerias. O 152 

Presidente agradece. Prosseguindo, o Presidente fala sobre o último item da pauta, que é 153 

a deliberação da licença de operação referente ao processo número dois mil quatrocentos 154 

e setenta e oito de dois mil e vinte e dois da EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE 155 

ENERGIA S.A. O Presidente faz um breve histórico do processo número dois mil 156 

quatrocentos e setenta e oito de dois mil e vinte e dois, começa a falar que se trata de um 157 

processo de licenciamento conduzido pela Semam e informa já foi superado a fase de 158 

licenciamento prévio e de instalação, e que foi construída a nova subestação e o novo 159 

ramal que conecta a subestação com a rede de transmissão de energia. Ele diz ainda que 160 

para os moradores da região central foram mais perceptivas as quedas de energia 161 

recentes, o que mostra como a situação está crítica e por este motivo a EDP realizou os 162 

investimentos na cidade e por isso está em deliberação a emissão da licença de 163 

operação da nova subestação e do novo ramal, o Presidente ressalta que o valor destas 164 

licenças serão revertidas para o fundo municipal de meio ambiente. O Presidente passa a 165 

palavra para a senhora Ellen, que é engenheira ambiental da EDP, para ela fazer uma 166 

consideração final antes da votação para deliberação. Ellen usa a palavra para explicar a 167 

importância da subestação para o fornecimento de energia do município inteiro. O 168 

Presidente relembra que a nova subestação fica entre o bairro São Francisco e o Portal 169 

do Olaria e que haverá outra subestação que ainda está em fase de construção em 170 

Juquehy, ressalta que é prerrogativa do município a emissão destas licenças por se tratar 171 
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de atividades de médio e baixo impacto ambiental, e diz ainda que cada licença terá o 172 

valor a ser recolhido de sessenta mil reais que serão revertidos para o Fundo do Meio 173 

Ambiente. O Presidente coloca em deliberação a licença de operação, os que concordam 174 

devem permanecer como estão e os que não concordam devem se manifestar no chat. A 175 

conselheira Angélica se manifesta e pergunta como foi avaliado sistema de segurança do 176 

local. O Presidente responde que a licença de operação é apenas um dos muitos 177 

documentos exigidos para a emissão do alvará, e em relação a esta licença, ela se trata 178 

apenas do ponto de vista ambiental. O Presidente explica outras etapas de 179 

licenciamentos dessas atividades e as exigências de outros órgãos para o início da 180 

operação. A Ellen se manifesta e usa a palavra para esclarecer que se o conselho quiser, 181 

ela pode compartilhar os documentos de certificação de segurança que estão previstos 182 

para serem emitidos no segundo semestre de dois mil e vinte e dois. O Presidente 183 

agradece e fala que esta ação agregará informações relevantes ao processo em 184 

acidentes atípicos que podem ocorrer. Em seguida, o Presidente se desculpa por não ter 185 

anunciado o secretário adjunto Felipe Cardim e passa a palavra para que ele se 186 

apresente. Felipe Cardim inicia dizendo boa tarde a todos e comenta sobre o caso de 187 

quedas de energia e pergunta ao Presidente quem será questionado sobre as quedas de 188 

energia após o alvará ser emitido. O Presidente fala que o processo de licenciamento 189 

ambiental foi analisado tecnicamente pela Semam e que só depois da licença de 190 

operação é que o alvará da Prefeitura será emitido, e a partir daí qualquer 191 

questionamento poderá feito diretamente ao Procon ou à própria EDP. O Presidente 192 

pergunta se ficou alguma dúvida, com resposta negativa o Presidente coloca em 193 

deliberação a licença de operação da ETD e da RAE. Sem manifestação contra, o 194 

Presidente declara a licença como aprovada por unanimidade. O Presidente agradeceu a 195 

todos. O conselheiro Luiz Tadeu elogia o trabalho do Presidente. O conselheiro Claudio 196 

concorda. A conselheira Jacqueline pede para ser feita uma visita ao mangue da 197 

Enseada. O Presidente concorda em visitar. Jacqueline também pede uma oportunidade 198 

para apresentar espécies identificadas no mangue em uma próxima reunião. O 199 

Presidente concorda e diz que será colocado na pauta da reunião de maio. A Jacqueline 200 

elogia toda a equipe. A conselheira Niuara usa a palavra para explicar brevemente sobre 201 

o programa Orla e diz que até dezembro o ordenamento de praias estará pronto. Niuara 202 

passa algumas informações sobre o início do programa e sobre o possível chamamento 203 

para divulgação do programa. Lucas pergunta sobre onde pode encontrar as 204 

informações. Niuara indica procurar no site Brasil Essa é a Nossa Praia. Lucas agradece. 205 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de todos 206 

e deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das 207 

Dores Lopes, secretária executiva e o Presidente deste Conselho, Daniel Henrique Mudat 208 

Fernandes. 209 

 210 
 211 

 Daniel Henrique Mudat Fernandes   Heleonora das Dores Lopes 212 
   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 213 
 214 
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ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE CINCO DE 215 

MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 216 

 217 
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SANDRA REGINA MORI      ___________________ 220 
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JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 227 
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JULIANA DE LUNA CABRERA     ___________________ 229 
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PAULO GRECO JÚNIOR      ___________________ 233 






