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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 14/10/2021 

Horário: 17:00 

Local: Videoconferência (Zoom Meetings) 

 
PAUTA 

 

1. Informes Gerais; 

i. Informações sobre o edital de chamamento público para elaboração do plano 

de resíduos sólidos; 

ii. Informações sobre o andamento da elaboração do Plano Municipal da Mata 

Atlântica; 

iii. Retorno sobre encaminhamentos do projeto da APA GUAECA, referente a 

processo 6910/2018; 

iv. Informações sobre projeto de área de estacionamento de ônibus no sertão 

do cacau em Camburi; 

v. ICMS AMBIENTAL. 

2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

3. Entrega do Insuflador de Fumaça à Fiscalização Ambiental; 

4. Deliberação sobre a mudança de horário das reuniões; 

5. Aquisição de software de tramitação de processos de licenciamento e 

fiscalização ambiental e aprovação de planta; 

6. Mudança do dia da reunião de novembro para o dia 25.   

 
 
 

JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO MELLO 
Presidente do COMAM 

Secretário de Meio Ambiente 



 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 

 

Avenida Guarda Mor Lobo Viana, nº 435/Bloco A. Centro. CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP 

  Tel.: (12) 3892-6000 – comam@saosebastiao.sp.gov.br                   1 de 3 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2021. 1 

 2 

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

videoconferência na plataforma Zoom Meetings, tendo início após às dezessete 4 

horas, depois de constatado quórum, o  Senhor José Augusto de Carvalho Mello, 5 

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

de São Sebastião – COMAM, conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e 7 

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

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

começou os informes gerais informando que a Semam está com uma página nas 10 

redes sociais Instagram e Facebook e pediu para que todos curtam, sigam e 11 

divulguem as páginas e seus conteúdos, em seguida ele informou que o edital de 12 

chamamento público para a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento 13 

Integrado de Resíduos Sólidos está na fase de levantamento de orçamentos para 14 

balizamento de preços para abertura de licitação, ele disse ainda que a Semam 15 

solicitou orçamento para oito empresas e está aguardando o retorno de pelo menos 16 

três para dar continuidade ao processo e abrir a licitação. O Presidente passou para 17 

outro informe dizendo que o Plano Municipal da Mata Atlântica não está em 18 

andamento devido a falta de mão de obra na secretaria e propôs que o FUNDAM 19 

financie a contratação de uma empresa especializada para a elaboração desse plano, 20 

a conselheira Tatiana Prestes concordou e o Presidente disse que colocaria o assunto 21 

em deliberação nas próximas reuniões. O Presidente passou para mais um informe 22 

dizendo que recentemente o Prefeito fez uma reunião com todos os presidentes de 23 

associações de bairros na Prefeitura e que o Presidente da Saguaecá esteve 24 

presente na reunião e que na oportunidade o Prefeito informou ao Presidente da 25 

Saguaecá qual é a posição da Prefeitura em relação a criação da APA Guaecá, o 26 

senhor José Augusto sugeriu que a conselheira Tatiana Prestes procurasse o 27 

Presidente da Saguaecá para maiores informações. A conselheira Tatiana Prestes 28 

disse que está alinhada com o Presidente da Saguaecá e que sabe desta reunião e 29 

que a solicitação dela é referente a consulta que a Semam fez aos proprietários a 30 

respeito da criação da APA Guaecá. O Presidente José Augusto disse que foi a Seurb 31 

quem fez a consulta e que a Tatiana pode buscar lá essas informações. O Presidente 32 

informou ainda que a área de estacionamento no sertão de Camburi já foi 33 

desmobilizada e que a Semam havia embargado a atividade antes da 34 

desmobilização, então passou para o último informe dizendo que o cadastro no  ICMS 35 

Ambiental é automático e que o município já começa muito bem colocado pela 36 

preservação ambiental das áreas já existentes. O Presidente iniciou o próximo item da 37 

pauta passando a palavra para o Diretor de Fiscalização Ambiental Flávio Carvalho, 38 

para o mesmo apresentar o relatório mensal das ações da fiscalização ambiental do 39 

mês de setembro. O Diretor Flávio enfatizou a quantidade de ocorrências, os 40 

atendimentos as ACP’s, multas e as ações conjuntas, ele também lembrou que o 41 
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relatório ficará disponível no site da Prefeitura, depois apresentou fotos das 42 

operações conjuntas no Sítio Velho, em Paúba, Barra do Sahy, Juquehy, Boracéia, 43 

Maresias, Camburi, Enseada, Canto do Mar, Jaraguá e Cigarras e da operação caça 44 

esgoto feita no bairro Varadouro. O Presidente agradeceu a equipe de fiscalização 45 

pelo trabalho que vem sendo realizado e passou para o próximo item da pauta, 46 

solicitando que o fiscal “Cabrera” explicasse sobre a entrega e funcionamento do 47 

insuflador de fumaça à fiscalização ambiental. Então o Cabrera desejou uma boa 48 

tarde a todos e em nome da fiscalização ambiental agradeceu aos conselheiros por 49 

terem destinado recursos do FUNDAM para a aquisição do equipamento, ele disse 50 

ainda que esse equipamento vai ser muito importante para o trabalho da fiscalização 51 

voltada ao saneamento básico, disse também que está sendo elaborado um 52 

cronograma de ações utilizando esse equipamento e que assim que estiver pronto 53 

será apresentado ao COMAM, ele disse também que o equipamento adquirido é de 54 

última geração e possui até um atestado de que o fluído do equipamento não polui o 55 

meio ambiente. O Presidente perguntou ao Cabrera quantos municípios do país 56 

possuem esse equipamento e o Cabrera respondeu que desconhece outro município 57 

que possua esse equipamento e ressaltou a importância dele para o município e que 58 

a Fiscalização Ambiental de São Sebastião é a pioneira na aquisição deste 59 

equipamento próprio e agradeceu novamente a todos. O Presidente agradeceu a 60 

sensibilidade dos conselheiros em autorizar a aquisição deste equipamento de última 61 

geração para intensificar a fiscalização ambiental no município, então passou para o 62 

próximo item da pauta que foi deliberar sobre a mudança do horário das reuniões do 63 

COMAM para as dezesseis horas, ele lembrou que esse assunto ia ser deliberado na 64 

última reunião mas a votação ficou adiada para esta reunião. O Presidente abriu a 65 

deliberação sobre a mudança do horário das reuniões do COMAM das dezoito horas 66 

para as dezesseis horas todas as segundas quintas-feiras do mês, então ele fez a 67 

contagem de votos chamando os presentes e solicitando que se manifestassem e a 68 

maioria votou pela mudança do horário das reuniões para as dezesseis horas a partir 69 

da próxima reunião, sendo seis votos a favor e dois contra. O Presidente então 70 

passou para o próximo item da pauta, que era a aquisição de software de tramitação 71 

de processos de licenciamento e fiscalização ambiental e aprovação de planta, ele 72 

disse que esse software será muito importante para a celeridade dos processos 73 

tramitados dentro da secretaria e para a economia de papel. O Conselheiro Claudio 74 

apoiou a iniciativa do processamento eletrônico com acesso público visando a 75 

rapidez, economia e transparência. O Presidente então disse que apresentaria a 76 

proposta detalhada nas próximas reuniões para deliberação e passou para o último 77 

item da pauta solicitando que a reunião ordinária de novembro seja no dia vinte e 78 

cinco de novembro, devido algumas demandas internas da secretaria. O conselheiro 79 

Claudio perguntou como ficaria a reunião de dezembro e o Presidente disse que 80 

ficaria igual. O Presidente colocou em votação e a mudança da data da reunião 81 

ordinária de novembro foi aprovada por unanimidade, ele ressaltou que a equipe da 82 
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Semam tem trabalhado para melhor atender a população de forma rápida e solicitou 83 

que todos acompanhem as páginas da Semam. Nada mais havendo a tratar, o 84 

Presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por encerrada a 85 

reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, 86 

secretária executiva e o Presidente deste Conselho, José Augusto de Carvalho Mello. 87 

 88 
 89 
 José Augusto de Carvalho Mello   Heleonora das Dores Lopes 90 

   Presidente do COMAM            Secretária Executiva 91 
 92 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE DOIS DE 93 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 94 
 95 
 96 

CONSELHEIROS PRESENTES: 97 

DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES   ___________________ 98 

SANDRA REGINA MORI      ___________________ 99 

NÚBIA DOS ANJOS      ___________________ 100 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 101 

MAIARA MUNIZ GRAFANASSI GOMES   ___________________ 102 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE    ___________________ 103 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 104 

HERMÍNIA MOREIRA SOUZA PORTES    ___________________ 105 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 106 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 107 

JULIANA DE LUNA CABRERA     ___________________ 108 

MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO   ___________________ 109 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 110 






