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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 14/07/2022 

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; 

a. Inauguração da ecobarreira na APA Baleia Sahy; 

b. Inauguração do Rancho de Boiçucanga. 

2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental de maio e junho; 

3. Relatório sobre as atividades da Semana do Meio Ambiente; 

4. Resumo do Curso de Licenciamento Ambiental Aplicado no Âmbito Municipal - 

CETESB; 

5. Resumo sobre o 3º Encontro dos Secretários de Meio Ambiente do Litoral 

Norte de São Paulo; 

6. Ofício nº 508/2022/Cetesb – retorno sobre a balneabilidade das praias de São 

Sebastião. 

 

 

 
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES 

Presidente do COMAM 
Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO DE 2022. 1 

 2 

Ao décimo quarto dia do mês de julho 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, agradecendo a presença de todos e avisando aos 10 

convidados que manteria na reunião apenas os participantes que solicitaram com sete 11 

dias de antecedência sua participação na reunião, conforme resolução número sete 12 

de dois mil e vinte e um, aprovada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente; após 13 

essa explicação, o Presidente realizou a exclusão dos convidados que não cumpriram 14 

a condição. Em seguida, prosseguiu perguntando sobre a aprovação da ATA da 15 

última reunião, e lembrando que a mesma não ocorreu devido à ausência do quórum 16 

mínimo conforme previsto no regimento do COMAM para realização da reunião, 17 

informou que a ATA de junho foi encaminhada por e-mail e finalizou sua fala 18 

perguntando se todos estavam de acordo ou se alguém gostaria de se manifestar; 19 

sem manifestações a ata foi dada por aprovada e a reunião prosseguiu. O Presidente 20 

iniciou uma apresentação homenageando a Senhora Georgeta Gonçalves, que 21 

conforme ele informou, faleceu recentemente. O Presidente cita a obra “Um Gato no 22 

Mercado”, escrita por Georgeta e propôs ao Cláudio do CEBIMAR ou quem estivesse 23 

representando o Instituto de Conservação Costeira, no caso a Angélica, a usar a 24 

palavra posteriormente para homenagear Georgeta. O Presidente narra uma breve 25 

biografia de Georgeta Gonçalves e compartilha um áudio de leitura da crônica “Um 26 

Novo Morar”, escrita por Georgeta; em seguida perguntou ao Cláudio e a Angélica se 27 

eles gostariam de realizar as homenagens que eles prepararam. Claudio usa a 28 

palavra e conta sobre a grande perda de uma companheira que realizou muitas 29 

conquistas para a sociedade civil e de um símbolo tão importante para o município, 30 

Cláudio enfatizou que Georgeta foi admirada por muitos e que todos deveriam 31 

continuar sua obra dentro da sociedade. Angélica usou a palavra e concordou com as 32 

palavras de Cláudio e acrescentou que continuar com o plano de resíduos sólidos 33 

municipal seria uma bela homenagem a Georgeta, pois “continuaríamos” o que ela 34 

começou. Em seguida, o Presidente agradeceu a homenagem e pediu para Angélica 35 

falar sobre a inauguração da Ecobarreira no rio Sahy. Angélica aceita e fala sobre a 36 

inauguração que ocorreu no último dia oito de junho, dizendo que foi o resultado de 37 

muito trabalho em relação as autorizações e a instalação, porém foi bem sucedido e 38 

que atualmente a manutenção, retirada do acúmulo de resíduos sólidos e matéria 39 

orgânica na contenção e a triagem disso tudo está sendo realizada periodicamente 40 

pelo Instituto Verde Escola. Prosseguindo a apresentação, Angélica fala sobre o 41 
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processo de autorização para instalação da ecobarreira e algumas imagens 42 

registradas da Ecobarreira foram apresentadas. Angélica comenta que com os bons 43 

resultados aparecendo, a ideia é instalar mais Ecobarreiras nos rios do munícipio, 44 

agradece a colaboração da S.S Ambiental e da SESEP. O Presidente agradece a 45 

apresentação de Angélica e pergunta se algum conselheiro gostaria de fazer uma 46 

pergunta; sem manifestações, o Presidente prossegue a reunião pedindo aos 47 

participantes da reunião para abrirem as câmeras para identificá-los. Após a 48 

identificação de todos para constar na lista de presença, a reunião prosseguiu. O 49 

Presidente inicia a apresentação da inauguração do rancho Boiçucanga, mostrando 50 

fotos do local e dizendo que a obra agregará mais apoio à comunidade pesqueira. Ele 51 

disse ainda que a inauguração foi motivo de festa assim como outras obras entregues 52 

pela atual gestão, e comenta que em breve ocorrerá a construção do rancho no bairro 53 

Paúba. O Presidente pergunta se algum conselheiro gostaria de se manifestar. O 54 

conselheiro Cláudio pergunta se a compra do trator para Boiçucanga foi realizada. O 55 

Presidente informa que ainda não foi entregue pois está sendo finalizada a aquisição 56 

via licitação. Cláudio agradece o esclarecimento. O Presidente pergunta se mais 57 

algum conselheiro gostaria de se manifestar, sem manifestação, o Presidente 58 

prossegue a reunião. O Presidente segue para o item “atualização sobre o andamento 59 

do edital para contratar consultoria para elaborar o Plano Municipal de Gestão 60 

Integrada dos Resíduos Sólidos” e informa que este processo está atualmente na 61 

Secretaria de Administração para os trâmites licitatórios e o edital poderá ser 62 

publicado em breve e sobre o item ”Renovação do Termo de Cooperação com a 63 

Cooperativa de Reciclagem de São Sebastião”, o Presidente faz a observação que 64 

assuntos como esse podem ser pautados por qualquer conselheiro, porém caso 65 

futuramente haja alguma demanda específica em relação a Cooperativa, orienta que 66 

a Cooperativa deve realizar as solicitações para a Prefeitura ou para a Secretaria 67 

direto via Gabinete por meio de sua representatividade enquanto instituição e passa a 68 

palavra a conselheira Tatiana Prestes. Tatiana usa a palavra e fala sobre o motivo de 69 

querer abordar este assunto por ter relação com o assunto gestão de resíduos do 70 

Município, tema geral da reunião, Tatiana aproveita e passa a palavra para Luciana e 71 

Igor representantes da Cooperativa. Igor usa a palavra e esclarece que a intenção da 72 

Cooperativa em querer participar da reunião é para ter visibilidade e mostrar seu 73 

interesse em renovar o contrato com o município para a permanência das atividades 74 

da Cooperativa. A cooperada Luciana se manifesta e concorda com as palavras de 75 

Igor e fala também sobre a colaboração voluntária da conselheira Tatiana para a 76 

Cooperativa e sobre o apoio do Presidente em reuniões com a Cooperativa e a 77 

assistência das secretarias envolvidas. O Presidente usa a palavra e informa que não 78 

se trata de uma renovação de contrato e sim de um Termo de Cooperação que está 79 

disposto em um Decreto municipal da gestão anterior, o Presidente também esclarece 80 

que os termos de Cooperação estão sendo cumpridos de ambos os lados porém 81 

orienta que se a Cooperativa necessita de alguma atualização ou nova adequação 82 
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dos termos, que se manifeste formalmente ao Gabinete do Prefeito para uma 83 

resolução adequada em relação as pendências já que não se trata apenas da decisão 84 

da Secretaria de Meio Ambiente e sim de um processo administrativo que envolve 85 

outras secretarias. O Presidente agradece a conselheira Tatiana por levar este 86 

assunto para a reunião pois como membro do Conselho é importante se posicionar e 87 

dar visibilidade aos que necessitam desta oportunidade para se manifestarem. 88 

Luciana e Igor agradecem ao Conselho e se despedem. O Presidente pergunta a 89 

Tatiana se ela gostaria de usar a palavra. Tatiana se manifesta e agradece a 90 

oportunidade, afirma que a prefeitura realmente está cumprindo sua parte, mas, 91 

também informa que estão pedindo essa renovação por ser parte da regularização da 92 

cooperativa, que o SEBRAE está auxiliando e pede para que assim que o processo 93 

for aberto para que ele seja acompanhado pelo Conselho. O Presidente usa a palavra 94 

e diz que serão repassadas as informações ao Conselho sobre o andamento do 95 

processo. Em seguida, o Presidente informa que dia vinte e um do mês de julho 96 

ocorrerá uma reunião extraordinária e será realizada uma convocação ainda hoje, 97 

ressalta que seguirá o regimento do Conselho que pede aos convidados que se 98 

manifestem com até sete dias de antecedência para participarem da reunião; ele 99 

informa que a reunião extraordinária será para uma apresentação prévia do projeto de 100 

concessão patrocinada dos serviços de coleta, tratamento e destinação final dos 101 

resíduos sólidos e de limpeza urbana, e acrescenta que a reunião terá caráter 102 

informativo e não deliberativo e que no final do mês de julho iniciarão as audiências 103 

públicas, e que durante as audiências poderão ser entregues contribuições para o 104 

projeto. A conselheira Tatiana Prestes usa a palavra questionando o porquê não 105 

ocorrerá uma reunião deliberativa e pede para ficar registrado em ATA que acredita 106 

ser um intervalo restrito entre a reunião extraordinária e as audiências públicas para 107 

que os munícipes se organizarem para participarem. O Presidente responde que 108 

como será apenas uma apresentação prévia do sistema de modelagem não há 109 

necessidade de uma reunião deliberativa e disse ainda que as audiências serão 110 

presenciais e serão disponibilizados os estudos técnicos de viabilidade do projeto 111 

para consulta e contribuições públicas pelo prazo de trinta dias após as audiências. O 112 

Presidente agradece a conselheira Tatiana Prestes e pergunta se mais algum 113 

conselheiro gostaria de se manifestar; sem manifestações, o Presidente segue para o 114 

item “Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental” realizadas nos meses de 115 

maio e junho. O próprio Presidente apresenta o relatório informando que em maio 116 

foram atendidas oitenta e uma denúncias através de boletim de constatação, quatro 117 

ofícios do Ministério Público, nove denúncias através do canal e-ouve, quatro 118 

denúncias através de E-mail, e oitocentos e três processos administrativos, sendo 119 

trezentos e vinte e dois atendidos pelas equipes e quatrocentos e oitenta e um com 120 

tramitação interna na Semam. O Presidente também apresentou o levantamento das 121 

atividades mensais realizadas pelas cinco equipes da fiscalização da costa norte à 122 

costa sul, as ações totalizaram duas apreensões, sessenta e duas demolições, cinco 123 
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embargos, quarenta e uma multas totalizando cento e vinte oito mil oitocentos e vinte 124 

e seis reais e trezentos e três notificações. O Presidente informou ainda que a ação 125 

Bairro a Bairro gerou oitenta e sete notificações e sete multas lavradas e em 126 

atendimento a lista de imóveis ainda não conectados à rede coletora de esgoto 127 

enviada pela Sabesp, as ações resultaram em cento e setenta e cinco notificações. 128 

Algumas imagens de ações integradas da costa norte e costa sul foram apresentadas, 129 

junto com a informação de que em junho, foram atendidas cinquenta e seis denúncias 130 

através de boletim de constatação, três ofícios do Ministério Público, treze denúncias 131 

através do canal e-ouve, quatro denúncias através do e-mail, e novecentos e setenta 132 

e dois processos administrativos, sendo cento e onze atendidos pelas equipes e 133 

oitocentos e sessenta e um com tramitação interna na Semam. O Presidente também 134 

apresentou o levantamento das atividades mensais das cinco equipes da costa sul à 135 

norte, resultando em quatro apreensões, cinquenta e quatro demolições, oito 136 

embargos, quarenta e sete multas que totalizaram cento e dois mil e trezentos e 137 

sessenta e nove reais e duzentos e vinte e quatro notificações. Ele também informou 138 

que foram realizadas ações bairro a bairro que resultaram em vinte notificações 139 

lavradas, em atendimento a lista de imóveis ainda não conectados à rede coletora de 140 

esgoto enviada pela Sabesp, a ação resultou em cento e cinquenta e quatro 141 

notificações e cinco multas lavradas. Algumas imagens das ações integradas 142 

realizadas da costa norte à costa sul, vistoria de acompanhamento com a equipe 143 

ARSESP, Extravasamento de esgoto em corpo d’água na Reserva du Moullin e a 144 

ação de captação de fontes alternativas de águas foram apresentadas. Após a 145 

apresentação o Presidente agradeceu em nome do Departamento de Fiscalização 146 

Ambiental e seguiu para o item “Relatório sobre as atividades da Semana do Meio 147 

Ambiente”. O Presidente informou que os eventos ocorreram do dia cinco ao dia dez 148 

de junho, com atividades como:  limpeza de praia e de do mangue, que resultou na 149 

coleta de cento e noventa e oito quilos de resíduos; apresentação teatral de puxada 150 

de rede com jovens do Projeto Garoçá; Oficina de Cetáceos no Projeto Garoçá 151 

juntamente com o Supereco; palestra para alunos do EJA abordando o tema de 152 

Sustentabilidade com a Professora Lucimara; ação de limpeza no mangue do 153 

Colhereiro, localizado no centro da cidade, em parceria com a empresa Mako 154 

Mergulhos e o Instituto Mar Limpo, que resultou no recolhimento de doze sacos de 155 

cem litros de resíduos e para finalizar a Semana do Meio Ambiente, foi realizada uma 156 

passeata pelo bairro da Enseada com a SEMAM, SABESP, Garoçá e Supereco, 157 

fazendo abordagens de conscientização ambiental na população local. Seguindo para 158 

o próximo item, o Presidente falou sobre o “Resumo do Curso de Licenciamento 159 

Ambiental Aplicado no Âmbito Municipal – CETESB” realizado no mês de junho pela 160 

equipe técnica do licenciamento ambiental e apresentou uma imagem com a grade de 161 

aulas oferecidas no curso e informou que o curso foi muito proveitoso para a equipe 162 

técnica e recomendou a quem puder que faça o curso também. O Presidente 163 

perguntou se alguém gostaria de se manifestar; sem manifestação, o Presidente 164 
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passou a palavra ao Secretário Adjunto Felipe para que ele falasse sobre o terceiro 165 

Encontro dos Secretários de Meio Ambiente do Litoral Norte de São Paulo. Felipe 166 

iniciou a sua fala desejando boas-vindas ao Presidente, desejou uma boa tarde a 167 

todos e em seguida começou a falar sobre o encontro, que teve como tema o “oceano 168 

sem lixo”, ele disse que os secretários dos municípios vizinhos também participaram, 169 

então falou brevemente sobre como demonstrou dados positivos de ações realizadas 170 

pela Secretaria de Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria de Turismo e 171 

Secretaria de Serviços Públicos. O Presidente agradeceu ao Felipe por ter conduzido 172 

esse encontro com sucesso e diz que será um prazer aguardar para o próximo 173 

encontro de secretários; Em seguida o Presidente, informa que no final do mês 174 

ocorrerão novas ações de limpeza de mangues da costa sul à costa norte do 175 

município.  O Presidente inicia o último item da Pauta, que é a apresentação do “ofício 176 

número cinquenta e oito de dois mil e vinte e dois da Cetesb com o assunto retorno 177 

sobre a balneabilidade das praias de São Sebastião”. Em resposta à Ofício enviado 178 

pelo COMAM, a Cetesb encaminhou um parecer informando, em resumo, que a 179 

causa de mudanças nas condições de balneabilidade das praias se dá devido a 180 

concentrações de chuvas, o Presidente informa que devido ao tamanho do parecer os 181 

conselheiros receberão por e-mail uma cópia para que todos tenham acesso.  182 

Encerrando a reunião o Presidente aproveita para convidar os conselheiros para o 183 

Arraiá Caiçara que acontecerá na rua da praia no centro da cidade.  O conselheiro 184 

Cláudio pede para usar a palavra para elogiar a competência e o trabalho de Cláudia 185 

Lampareli, responsável pela resposta da Cetesb. Em seguida o Presidente passa a 186 

palavra para a conselheira Tatiana Prestes, que usa a palavra para perguntar sobre 187 

quem contratou a empresa que prestará a consultoria de remodelagem da gestão de 188 

resíduos e se prestará serviços para outros municípios.  O Presidente explica que foi 189 

contratada pela Prefeitura de São Sebastião e que só prestará serviço ao município 190 

de São Sebastião. Tatiana Prestes pede para deixar registrado sua preocupação com 191 

essa apresentação da empresa de remodelagem antes de ser finalizado e divulgado o 192 

edital de contratação do plano de resíduos. O Presidente faz uma observação que o 193 

edital já foi finalizado e já foi aprovado pelo COMAM e ainda destaca que essa 194 

apresentação considerará entre outras coisas o novo marco regulatório de 195 

saneamento, que traz critérios para a contratação de serviços de saneamento que 196 

inclui a coleta e limpeza urbana e destinação de resíduos sólidos; assim informa que 197 

para mais esclarecimentos a conselheira poderá se manifestar por escrito nas 198 

audiências públicas. A conselheira agradece o esclarecimento. O Presidente pergunta 199 

se mais algum conselheiro gostaria de se manifestar; sem manifestações, o 200 

Presidente informa que os conselheiros receberão por e-mail a convocação para a 201 

reunião extraordinária e encerra a reunião agradecendo a participação de todos nesta 202 

reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação 203 

de todos e deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, 204 
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Heleonora das Dores Lopes, secretária executiva e o Presidente deste Conselho, Daniel 205 

Henrique Mudat Fernandes. 206 

 207 
 208 
 209 

 Daniel Henrique Mudat Fernandes   Heleonora das Dores Lopes 210 
   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 211 
 212 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE CINCO DE 213 
AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 214 
 215 
CONSELHEIROS PRESENTES: 216 
FELIPE AMADEU CARDIM DE SOUZA     217 

LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO     218 

SANDRA REGINA MORI       219 

CESAR ARNALDO ZIMMER      220 

MAIARA MUNIZ GRAFANASSI GOMES     221 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE     222 

GUILHERME ACIEN RUIZ       223 

ANGÉLICA MARIA PINO BUSTAMANTE     224 

VITORIA DALLARI GRUBER    225 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA     226 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO      227 

JULIANA DE LUNA CABRERA      228 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO    229 

TATIANA BENASSI FELIX       230 

PAULO GRECO JÚNIOR      ++. 231 






