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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 16/07/2020 

Horário: 18:00 

Local: Videoconferência – Google Meet 

 
PAUTA 

 

1. Deliberação do Licenciamento Ambiental de uma Fábrica de Gelo – Processo 

nº 1994/2019; 

2. Apresentação da proposta para acesso a recursos do FUNDAM – Proponente: 

FUNDAÇÃO ANIMALIA; 

3. Votar os componentes e instituir a Câmara Técnica de Educação Ambiental; 

4. Retorno sobre os levantamentos da área do mangue da Enseada; 

5. Paúba – Conselheiro Paulo Greco; 

6. Andamentos do Plano Municipal da Mata Atlântica; 

7. Apresentação sobre Marina Pública e Homeport; 

8. Informes Gerais.     

 
 

FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ 
Presidente do COMAM 

Secretário de Meio Ambiente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2020. 1 

 2 

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

videoconferência na plataforma Google Meet, tendo início após as dezoito horas e 4 

dez minutos, depois de ser constatado quórum, 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 noite a 9 

todos. O Presidente iniciou sua fala explicando que as atas das reuniões por 10 

videoconferência não receberiam as assinaturas dos conselheiros (as) devido os 11 

protocolos de higiene e distanciamento social a serem seguidos durante a pandemia 12 

do COVID-19, por isso ele propunha que as atas continuassem sendo enviadas por 13 

email, e que se em sete dias não houvesse manifestação contrária de nenhum (a) 14 

conselheiro (a), a mesma se daria aprovada automaticamente e não seria necessário 15 

recolher as assinaturas, após isso alguns conselheiros (as) discutiram sobre o 16 

assunto, o conselheiro Luiz Tadeu sugeriu que o prazo fosse de quinze dias, a 17 

sugestão foi discutida e ele a retirou, então por fim o Presidente colocou em votação o 18 

prazo dos sete dias para aprovação automática das atas durante o período de 19 

reuniões por videoconferência em caso de não haver manifestação contrária de 20 

nenhum conselheiro (a), todos aprovaram. O Presidente passou para o primeiro item 21 

da pauta que era o licenciamento ambiental de uma fábrica de gelo, conforme 22 

processo administrativo número mil novecentos e noventa e quatro de dois mil e 23 

dezenove, então ele apresentou fotos da fábrica e disse que o processo havia sido 24 

analisado pelos técnicos da SEMAM e que a documentação estava correta e que em 25 

vistoria não foi possível identificar o volume dos ruídos da operação, porque a fábrica 26 

estava parada devido a pandemia, mas que de resto estava tudo certo, que ela é 27 

ligada na rede de esgoto, que possui coleta de lixo e disse que assim que ela voltar a 28 

funcionar os técnicos vão voltar para verificar a altura dos ruídos durante a produção, 29 

então o conselheiro Roger perguntou se trava de uma regularização e o Presidente 30 

respondeu que sim, o conselheiro também perguntou qual o ZEE do local e se era 31 

APP, a Heleonora respondeu que o ZEE é o Z4T e que não é APP, então para agilizar 32 

o processo de licenciamento, o Presidente sugeriu colocar em votação a aprovação 33 

do licenciamento da fábrica, com a condicionante de os técnicos estarem de acordo 34 

com o volume dos ruídos durante a próxima vistoria, todos os presentes concordaram, 35 

o Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. O Presidente 36 

passou para o próximo item da pauta que era a análise do projeto apresentado pela 37 

Fundação Animalia, o mesmo disse que ele fez uma vistoria no local junto com uma 38 

bióloga e uma veterinária da SEMAM, mas que antes de passar o relatório ele abriria 39 

a palavra para tirar dúvidas dos conselheiros (as) a respeito da documentação 40 

apresentada previamente ao COMAM e disse que respondendo ao questionamento 41 
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do conselheiro Luiz Tadeu, ele questionou o responsável pelo projeto a respeito dos 42 

recursos que eles já recebem de outras fontes e o responsável disse que os recursos 43 

recebidos são apenas para a alimentação dos animais. O Presidente então abriu a 44 

palavra e a conselheira Maria Fernanda explanou sobre o regimento de outros 45 

conselhos e outros fundos municipais, e disse que é preciso que o conselho elabore 46 

um edital com as prioridades estipuladas pelo COMAM para o acesso aos recursos do 47 

FUNDAM e colocou seu ponto de vista sobre os procedimentos a serem adotados 48 

para acesso aos recursos. O conselheiro Claudio pediu a palavra e disse que deve 49 

ser seguido sempre os mesmos procedimentos, como foi feito com o projeto da 50 

Prefeitura deve ser feito com os projetos das entidades da sociedade civil organizada 51 

e ele expôs seu ponto de vista sobre os procedimentos já adotados e a serem 52 

adotados e complementou dizendo que sugeria que fosse estipulada uma data limite 53 

para a elaboração desse edital em questão. O conselheiro Cesar pediu a palavra e 54 

explicou como a Prefeitura procedeu no uso dos recursos fornecidos pelo FUNDAM e 55 

aprovados pelo COMAM e disse que o COMAM já havia elaborado uma resolução 56 

que regrava o uso dos recursos do FUNDAM e que concordava com a conselheira 57 

Maria Fernanda a respeito de ser necessário estipular as prioridades do COMAM para 58 

destinação do uso dos recursos. O Presidente colocou na tela de apresentação a 59 

resolução número um de dois mil e dezoito e deixou disponível para os conselheiros 60 

lerem. A conselheira Tatiana Prestes pediu a palavra e disse que foi importante trazer 61 

este projeto a discussão para provocar esse movimento para que o edital saia o mais 62 

breve possível, ela disse que também concorda com o conselheiro Cláudio nas 63 

colocações dele e disse que por várias vezes foi questionada pela SEMAM durante as 64 

reuniões do COMAM o porquê as entidades não apresentavam projetos para acesso 65 

aos recursos, ela também concordou com a urgência da elaboração desse edital para 66 

normatizar a resolução já apresentada. A conselheira Maria Fernanda disse que 67 

concordava com a conselheira Tatiana e disse para o Presidente que por diversas 68 

vezes solicitou ao Ministério Público que fizesse o repasse de multas locais para o 69 

FUNDAM e solicitou que sejam oficiados os órgãos de justiça locais afim de reforçar a 70 

solicitação do repasse de recursos financeiros para o FUNDAM para fomento dos 71 

projetos ambientais. O conselheiro Cesar concordou com a conselheira Maria 72 

Fernanda. A conselheira Jacqueline disse que concorda com a conselheira Tatiana 73 

que foi importante trazer essa discussão e que é urgente que sejam elaboradas essas 74 

prioridades para que as entidades possam apresentar projetos. A conselheira Tatiana 75 

pediu que a Heleonora colocasse em tela e lesse o que estava escrito como 76 

prioridade na lei do COMAM, a Heleonora colocou na apresentação para todos e leu 77 

as partes que diziam respeito, alguns conselheiros (as) tiveram dificuldades de ler. O 78 

conselheiro Cesar pediu a palavra e disse que para avançar na discussão ele 79 

propunha que o assunto fosse levado a câmara gestora do FUNDAM para os mesmos 80 

discutirem sobre o assunto e apresentarem na próxima reunião uma minuta de 81 

resolução para o conselho deliberar, ele também disse que o Presidente havia dito 82 
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que tinha ido ao ANIMALIA fazer uma vistoria, então ele queria saber se a SEMAM 83 

havia feito uma análise prévia da documentação e o que havia constatado na vistoria. 84 

O Presidente colocou em votação a sugestão de agendar uma reunião da câmara 85 

gestora para a elaboração da minuta em questão e foi aprovado por unanimidade. O 86 

conselheiro Cesar novamente perguntou se havia tido uma análise da SEMAM sobre 87 

o projeto apresentado. O Presidente disse que foi feita a vistoria no dia de hoje e que 88 

foi analisada a documentação apresentada, ele disse também que as técnicas que 89 

acompanharam a vistoria levantaram algumas dúvidas que foram tiradas com o 90 

responsável pelo local e disse que alguns pontos precisavam ser melhor debatidos, 91 

até por mudanças na legislação vigente sobre a validade de uma das autorizações 92 

por exemplo. A conselheira Tatiana Prestes disse que o responsável já havia dito que 93 

a autorização do IBAMA foi apresentada apenas para comprovação de tempo de 94 

serviço prestado, pois eles não são mais os órgãos licenciadores então por isso 95 

aquela licença está vencida, mas que foi apresentada a licença estadual vigente que 96 

é o órgão licenciador atualmente. O Presidente disse que a licença estadual 97 

apresentada também estava vencida, então só precisaria entender se ela já foi 98 

atualizada. O conselheiro Cesar pediu a palavra e disse que qualquer licença vencida 99 

impede repasse de recursos públicos em qualquer modalidade e que o protocolo 100 

também não serve para esses casos, então que é preciso apresentar todas as 101 

autorizações e declarações vigentes. O conselheiro Luiz Tadeu pediu a palavra e 102 

disse que entendeu que o assunto se tornou muito complexo e que não será 103 

solucionado nesta reunião, então devido o tempo regimental das reuniões ele propõe 104 

que passe para o próximo assunto da pauta. A conselheira Maria Fernanda 105 

concordou e pediu que colocasse em votação que a câmara gestora faça uma reunião 106 

para elaborar a resolução de prioridades de investimento dos recursos do FUNDAM e 107 

que já seja marcada uma data. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por 108 

unanimidade, o Presidente sugeriu a próxima quinta-feira às dezessete horas para a 109 

reunião e os participantes da câmara aceitaram. O conselheiro Paulo pediu para 110 

adiantar o item cinco da pauta, o Presidente pediu para discutir apenas o item três 111 

primeiro e o conselheiro concordou. O Presidente abriu para que os conselheiros (as) 112 

interessados em participar da câmara técnica de educação ambiental se 113 

manifestassem para haver a votação, a conselheira Jacqueline disse que é 114 

imprescindível que tenha um servidor da Prefeitura participando da câmara técnica 115 

para acompanhar os trabalhos e dar andamentos, o Presidente concordou e disse 116 

que a formação da câmara seria paritária. Foram indicados os conselheiros (as) 117 

Claudio, Jacqueline e Renata, então o Presidente disse que se todos tivessem de 118 

acordo ficariam os três e a Prefeitura indicaria mais três participantes, então o 119 

Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade, a Heleonora disse 120 

que a conselheira Jacqueline havia apresentado sugestões de assuntos a tratados 121 

pela câmara técnica e questionou se já não era o momento de deliberar sobre as 122 

prioridades a serem tratadas pela câmara técnica, a conselheira Maria Fernanda 123 
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disse que o COMAM decide as prioridades, a Jacqueline listou os assuntos que ela 124 

considera prioritários, sendo o primeiro o Plano Municipal de Educação Ambiental o 125 

qual a secretaria de educação deveria participar da elaboração, a conselheira Maria 126 

Fernanda concordou que o Plano seria o primeiro tema e disse que para iniciar os 127 

trabalhos da câmara técnica deveria ser tratado um assunto de cada vez. O 128 

conselheiro Alexandre sugeriu que fossem alinhados os assuntos a serem tratados 129 

pelas duas câmaras existentes, a conselheira Fernanda concordou. A conselheira 130 

Tatiana Prestes perguntou como funcionaria a câmara gestora do FUNDAM e a 131 

conselheira Maria Fernanda e o Presidente explicaram. O presidente colocou em 132 

votação que o assunto prioritário da câmara técnica de educação ambiental seja o 133 

Plano Municipal de Educação Ambiental e foi aprovado por unanimidade. O 134 

Presidente disse que pelo regimento o horário da reunião havia se esgotado e pediu 135 

permissão para estender por até mais trinta minutos como previsto em regimento e 136 

todos aprovaram. O Presidente deu continuidade na reunião pedindo autorização para 137 

adiantar o item cinco que tratava de Paúba e todos aprovaram. O Conselheiro Paulo 138 

explanou sobre alguns problemas enfrentados no sertão de Paúba, entre eles ele 139 

destacou as invasões e a disposição irregular de lixos e entulhos, principalmente as 140 

margens do rio, ele também mostrou fotos do local, disse que já havia um projeto de 141 

lixeira para instalar e disse que a intenção era saber se o FUNDAM poderia custear 142 

lixeiras para o local e a SEMAM reforçar a fiscalização ambiental no bairro para evitar 143 

desmatamentos e ocupações irregulares. O Presidente disse que a fiscalização 144 

ambiental já foi acionada e que sobre a lixeira ele já conversou com a SESEP para a 145 

confecção, porém o conselheiro Paulo disse que a SESEP entrou em contato com ele 146 

solicitando o material para a confecção das lixeiras e ele disse que é inviável, porque 147 

a população já doou dinheiro para compra de materiais para pavimentação da rua 148 

principal do local e que por isso não era viável nova doação, ele disse também que a 149 

Prefeitura já tem o projeto das lixeiras e que elas precisam ser feitas pela Prefeitura 150 

mesmo. Os presentes discutiram tipos de lixeiras adequadas para o local e custo da 151 

lixeira projetada pelo conselheiro Paulo. O conselheiro Luiz Tadeu propôs a votação 152 

de uma resolução que recomende a Prefeitura a construção da lixeira em questão e 153 

disse que um município que tem um orçamento de mais de um bilhão não sobrar 154 

dinheiro para construir lixeiras que vão trazer um meio ambiente melhor para as 155 

pessoas e para o meio ambiente é inaceitável. A conselheira Tatiana Prestes pediu a 156 

palavra e disse que o município não tem nem o plano de resíduos sólidos que é 157 

fundamental para dar as diretrizes em relação a gestão dos resíduos sólidos no 158 

município e não foi finalizado. O Presidente disse que buscaria junto a empresa 159 

responsável pela coleta de lixo uma parceria para a aquisição do material para 160 

construção das lixeiras. O conselheiro Luiz Tadeu pediu que fosse colocado em 161 

votação a sugestão dele de enviar a Prefeitura uma resolução com recomendação 162 

para se fazer a construção, o conselheiro Cesar questionou se seria então apenas 163 

uma recomendação ao invés de uma resolução, o conselheiro Luiz Tadeu manteve 164 
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sua sugestão como dito da primeira vez. O conselheiro Cesar argumentou sobre o 165 

COMAM recomendar esse tipo de coisa para a Prefeitura, principalmente pelo fato de 166 

o Presidente já ter oferecido uma solução, disse também que era contra a votação de 167 

resolução ou mesmo recomendação do COMAM para a Prefeitura construir lixeiras. O 168 

conselheiro Luiz Tadeu disse que mantinha sua proposta e disse que era importante 169 

oficializar a Prefeitura sobre o requerido pelo conselheiro Paulo. O conselheiro Luiz 170 

Tadeu disse que o importante era uma posição oficial da Prefeitura. A conselheira 171 

Tatiana Prestes disse novamente que fica indignada de o município ainda não possuir 172 

o plano de gestão de resíduos sólidos, a conselheira Maria Fernanda concordou com 173 

e disse que gostaria de colocar em pauta a abertura de um chamamento público para 174 

uma consultoria para a finalização do plano de resíduos como medida urgente para 175 

planejar trabalhos voltados a este assunto nos bairros. O conselheiro Cesar 176 

perguntou para a conselheira Maria Fernanda se o chamamento seria feito pelo 177 

COMAM e ela respondeu que gostaria que sim, que fossem usados os recursos do 178 

FUNDAM. O conselheiro Luiz Tadeu perguntou como ficaria o pleito do conselheiro 179 

Paulo e o Presidente disse que se o conselho concordasse ele falaria com o Prefeito 180 

e com a empresa como já havia dito. O conselheiro Luiz Tadeu concordou, o 181 

Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. Em seguida o 182 

Presidente colocou em votação a abertura do chamamento público para contratação 183 

da consultoria para finalização do plano de resíduos sólidos com recursos do 184 

FUNDAM e foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Luiz Tadeu alertou o 185 

Presidente que o horário da reunião já era passado, o Presidente solicitou apresentar 186 

apenas o retorno sobre o mangue da Enseada, então a Heleonora disse que como 187 

combinado na última reunião, a SEMAM consultou o cartório de imóveis sobre a 188 

existência de matrículas na área do mangue e foi informado que não existe, então a 189 

SEMAM conversou com a Secretaria de Urbanismo e chegaram a um acordo de 190 

notificar o proprietário do imóvel cadastrado na Prefeitura para que o mesmo cercasse 191 

a área e a mantivesse preservada nos termos das leis vigentes e limpa de resíduos 192 

sólidos, sem suprimir vegetação ou degradar a área, então as secretarias escreveram 193 

uma minuta de comunique-se e colocou a minuta na apresentação para apreciação 194 

do conselho. A conselheira Maria Fernanda pediu a palavra e disse que por se tratar 195 

de uma área de mangue, ela não era área particular e que por lei ela é área pública e 196 

por isso ela sugere que seja oficializada a secretaria de habitação para que faça uma 197 

vistoria no local e demarque a área do mangue com memorial descritivo para a partir 198 

daí tomar as medidas cabíveis. O conselheiro Luiz Tadeu concordou integralmente 199 

com a colocação da conselheira Maria Fernanda e o Presidente acatou a sugestão. A 200 

conselheira Jacqueline disse que essa área está abandonada há anos e que a 201 

Prefeitura não está fazendo nada. Os conselheiros (as) deram apoio a conselheira 202 

Jacqueline. A conselheira Tatiana Prestes pediu para fazer uma consideração final, 203 

dizendo que gostaria de esclarecer um ponto sobre a ANIMALIA e disse que ela 204 

perguntou para o responsável sobre a questão dos documentos e ele disse que os 205 
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documentos estão em dia e que ele só não baixou os documentos de dois mil e vinte 206 

porque teve um problema de internet, mas que está a disposição para entregar estes 207 

documentos de dois mil e vinte e em relação ao veterinário, que existem outros 208 

CETAS que também não tem veterinário e que isso está dentro da competência do 209 

CETAS, que tem que fazer a triagem, é o mantenedor e tem que fazer a soltura, ela 210 

disse também que como veterinária quer deixar registrado que ela vê que os animais 211 

estão muito bem cuidados e que não vê nenhum problema com relação ao cuidado 212 

com os animais. Estiveram presentes na videoconferência os conselheiros (as): Flávio 213 

Queiroz, Daniel Mudat, Cesar Zimmer, Maria Fernanda, Renata Cruz, Luccas 214 

Rigueiral, Jacqueline Vieira, Cláudio Gonçalves, Alexandre Ranali, Roger Kerr, Marco 215 

Craveiro, Luiz Tadeu, Tatiana Prestes, Tatiana Benassi e Paulo Grecco. Nada mais 216 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos, disse que os itens 217 

que não puderam ser tratados nesta reunião ficam automaticamente para a próxima e 218 

deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora 219 

das Dores Lopes, secretária designada e o Presidente deste Conselho, Flávio 220 

Fernandes de Queiroz. 221 

 222 
 223 
 224 

 225 
 Flávio Fernandes de Queiroz    Heleonora das Dores Lopes 226 
   Presidente do COMAM            Secretária Designada 227 

 228 

 229 
CONSELHEIROS PRESENTES: 230 

DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES   ___________________ 231 

CESAR ARNALDO ZIMMER     ___________________ 232 

MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ   ___________________ 233 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 234 

LUCCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL   ___________________ 235 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 236 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 237 

ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID    ___________________ 238 

ROGER MARQUES KERR     ___________________ 239 

MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO   ___________________ 240 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 241 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 242 

TATIANA BENASSI FELIX      ___________________ 243 

PAULO GRECCO JUNIOR     ____________________ 244 

 245 

ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE VINTE E 246 

OITO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE. 247 
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S ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID EDUCAÇÃO - RAÍZES PRESENTE raizesinstituto@gmail.com, lopesranali@uol.com.br

T NIUARA HELENA LEAL TEDESCO COM/IND - APHM - contato@praiademaresias.com.br, niuara@tocadapraia.com.br

S ANDRÉ VITÓRIO TESTON COM/IND - APHM - contato@praiademaresias.com.br, andre@pantaimaresias.com.br

T ROGER MARQUES KERR CLA/PRO - AEAASS PRESENTE aeaass@uol.com.br

S JULIANA DE LUNA CABRERA CLA/PRO - AEAASS - aeaass@uol.com.br, 

T MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO CLA/PRO - ACESS PRESENTE gerencia@acesaosebastiao.com.br, marco.crav@terra.com.br

S FLÁVIO DOS SANTOS PEREIRA CLA/PRO - ACESS - flavio@keymarine.com.br

T LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO CLA/PRO - OAB PRESENTE sao.sebastiao@oabsp.org.br, ltop@uol.com.br

S SUELI STROPP CLA/PRO - OAB - juridico@suelistropp.com.br

T SERGIO PEREIRA DE SOUZA
FED/ASS - FEDRAÇÃO PRÓ 

COSTA ATLÂNTICA - sergio.p.souza@bol.com.br

S TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO FED/ASS -AMIGOS DO GUAECÁ PRESENTE guaecaquadras@gmail.com, tatiana@flowdesenvolvimentosustentavel.com

T TATIANA BENASSI FELIX FED/ASS - SOMAR PRESENTE tatianabenassi@bol.com.br

S PAULO GRECO JUNIOR FED/ASS - AMO PAÚBA PRESENTE paulo@amopauba.org.br
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