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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data da Reunião: 18/11/2021 

Horário: 16:00 

Local: Videoconferência (Zoom Meetings) 

 
PAUTA 

 

1. Informes Gerais; 

Prefeitura fez a indicação para representantes no Grupo Setorial do 

Gerenciamento Costeiro. 

2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental; 

3. PMVA; 

4. Escala de trabalho da Fiscalização Ambiental nos finais de semana; 

5. Devolutiva do parecer jurídico sobre a lei de corte de árvores e deliberação 

sobre as alterações propostas; 

6. Apresentação do uso do equipamento de fumaça pela Fiscalização Ambiental; 

 

 
 

JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO MELLO 
Presidente do COMAM 

Secretário de Meio Ambiente 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO DE 2021. 1 

 2 

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

videoconferência na plataforma Zoom Meetings, tendo início após às dezesseis horas, 4 

depois de constatado quórum, o  senhor Daniel Henrique Mudat Fernandes, Secretário 5 

Adjunto de Meio Ambiente e vice-presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 6 

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

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

mil e dezoito, deu início a reunião desejando uma boa tarde a todos e abrindo a palavra 9 

aos conselheiros (as) que quisessem passar informes gerais. Nenhum conselheiro (a) se 10 

manifestou nos informes gerais, então o vice-presidente informou que a Prefeitura fez as 11 

indicações para participar do Grupo Setorial do Gerenciamento Costeiro, ele também 12 

informou que o senhor Flávio de Carvalho se desligou da Prefeitura e não é mais o 13 

Diretor de Fiscalização Ambiental e que o senhor Flávio Queiroz foi contratado pela 14 

Prefeitura para ser novamente Diretor de Meio Ambiente. Iniciando a pauta da reunião, o 15 

vice-presidente apresentou o relatório mensal das ações da fiscalização ambiental, 16 

enfatizando os atendimentos a denúncias feitas pelo telefone, aos atendimentos aos 17 

ofícios recebidos do Ministério Público e as ações de operações integradas. Na 18 

sequência o Vice-Presidente apresentou a escala de trabalho da fiscalização ambiental 19 

aos fins de semana e informou que o número de denúncia aos fins de semana é pelo 20 

número de telefone um cinco três, informou também que nesse número quem atende é o 21 

COI e eles encaminham a denúncia à Fiscalização Ambiental aos fins de semana. O 22 

conselheiro Paulo pediu a palavra e informou que fez denúncias sobre desmatamento em 23 

um terreno em Paúba e solicitou novas fiscalizações no sertão de Paúba, disse ainda que 24 

continua havendo desmatamento e invasão no local. O vice-presidente deu continuidade 25 

à pauta apresentando as ações do Município relatadas ao Programa Município VerdeAzul 26 

– PMVA referente ao ano de dois mil e vinte à dois mil e vinte um, fazendo um breve 27 

relato sobre as ações que envolveram as dez diretivas do programa e informando que o 28 

ciclo do PMVA passou a ser de dois anos e não de um ano como sempre foi. A 29 

conselheira Tatiana Prestes pediu que o relatório do PMVA seja disponibilizado aos 30 

conselheiros e perguntou qual o próximo passo após o envio do relatório ao PMVA. O 31 

Daniel Mudat respondeu que agora é preciso aguardar a apuração do PMVA para saber a 32 

pontuação, então a conselheira perguntou se isso está gerando retorno financeiro para o 33 

município e o Daniel respondeu que o PMVA nunca gerou arrecadação para o município 34 

e que o que o município recebe é o ICMS ecológico, mas que ele não tem a ver com o 35 

PMVA e que o município já recebe o máximo possível do ICMS ecológico devido a 36 

proporção do Parque Estadual em seu território. O conselheiro Cláudio questionou sobre 37 

o odor causado pela Transpetro nos últimos dias e qual a estrutura para controle de 38 

poluição do ar do município e se há algum tipo de controle de poluição do ar pela 39 

municipalidade. O vice-presidente informou que as denúncias de odor sentido nos últimos 40 

dia foram reportadas à CETESB e a mesma informou que a Transpetro será autuada pelo 41 

ocorrido, o vice-presidente informou ainda que a municipalidade não possui 42 
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equipamentos para detecção desse tipo de odor ou poluição, mas que partindo do 43 

pressuposto que o órgão licenciador é quem fiscaliza os empreendimentos com maior 44 

potencial de poluição, que é o caso tanto do Porto quanto do Terminal, não é da 45 

competência da fiscalização municipal fazer essas vistorias, ele ressaltou ainda que não é 46 

que a fiscalização ambiental municipal não possa ou não deva fazer vistorias nestes 47 

empreendimentos, mas que a competência é do Estado. O conselheiro Claudio perguntou 48 

se há um canal de denúncia da CETESB que funcione todos os dias ou algum canal entre 49 

a prefeitura e a CETESB. O Daniel Mudat informou que existe um zero oitocentos que 50 

funciona direto e que pode ser acionado por qualquer pessoa. Em seguida o vice-51 

presidente resumiu a devolutiva dos pareceres jurídicos da procuradoria ambiental e 52 

procuradoria administrativa do município sobre a revisão da lei de corte de árvores, 53 

depois ele apresentou as modificações no texto feitas em atendimento as orientações dos 54 

procuradores e colocou em votação a minuta da lei com as alterações sugeridas pelos 55 

procuradores municipais e a minuta foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Claudio 56 

elogiou os técnicos da Semam e o COMAM pela qualidade da minuta apresentada, por 57 

ela quase não ter tido “correções” por parte dos procuradores. O Daniel Mudat agradeceu 58 

os elogios em nome da equipe técnica da Semam. Dando continuidade aos itens da 59 

pauta, o vice-presidente agradeceu aos conselheiros pela compreensão da necessidade 60 

de aquisição do equipamento de fumaça, disse ainda que eles estão sendo muito úteis 61 

para a fiscalização e então passou a palavra para o fiscal Luis Antônio, conhecido como 62 

“Cabrera”. O Cabrera desejou uma boa tarde a todos e informou que com a aquisição do 63 

insuflador de fumaça conhecido como “fumacê”, a fiscalização ambiental passou a ter 64 

mais autonomia, pois antes era preciso solicitar a Sabesp a contratação de empresa 65 

especializada para realizar essas operações e hoje a fiscalização pode fazer 66 

autonomamente, ele continuou apresentando as ações de fiscalização utilizando o 67 

insuflador de fumaça para verificar se há extravasamento ou ligação irregular com 68 

lançamento de águas pluviais na rede de esgoto. O fiscal também apresentou as fotos 69 

das operações feitas nos bairros Barra do Una e Baleia e explanou sobre como é feito o 70 

procedimento, apresentou um vídeo do equipamento em uso e disse que posteriormente 71 

apresentará o relatório das ações ao COMAM. O vice-presidente tirou algumas dúvidas 72 

dos conselheiros (as) sobre as próximas ações e assuntos diversos. Nada mais havendo 73 

a tratar, o vice-presidente agradeceu a presença e participação de todos e deu por 74 

encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores 75 

Lopes, secretária executiva e o vice-presidente deste Conselho, Daniel Henrique Mudat 76 

Fernandes. 77 

 78 
 79 

 Daniel Henrique Mudat Fernandes   Heleonora das Dores Lopes 80 
   Vice-Presidente do COMAM          Secretária Executiva 81 
 82 
 83 
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE DOIS DE 84 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 85 
 86 
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CONSELHEIROS PRESENTES: 87 
ALESSANDRA MARINHO      ___________________ 88 

TALLES DA SILVA FULY      ___________________ 89 

CESAR ARNALDO ZIMMER     ___________________ 90 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 91 

LEANDRO DOS SANTOS VICENTE    ___________________ 92 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 93 

ANGÉLICA MARIA PINO BUSTAMANTE    ___________________ 94 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 95 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 96 

JULIANA DE LUNA CABRERA     ___________________ 97 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 98 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 99 

PAULO GRECO JÚNIOR      ___________________ 100 




