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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Data da Reunião: 30/11/2020 

Horário: 18:00 

Local: Videoconferência – Zoom Meetings 

 
PAUTA 

 

1. Licenciamento Ambiental – Processo nº 2921/2020 – Edson Borgas EIRELI, 

Processo nº 2148/2019 – Marmoraria Boissucanga LTDA e Processo nº 

715338/2020 - EDP - EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA S A. 

2. Discussão sobre a criação de resolução para proibição de churrasco e 

churrasqueiras na praia; 

3. Resolução nº 04/2020 - Que dispõe sobre a Criação da Câmara Técnica de 

Resíduos Sólidos; 

4. Revisão da condicionante de análise de água para fábricas de gelo; 

5. Discussão sobre o decreto de árvores imunes a corte; 

6. Atendimento aos pescadores artesanais de Montão de Trigo; 

7. Aditamento do contrato com a S.A Ambiental; 

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 NOVEMBRO DE 2020. 1 

 2 

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

videoconferência na plataforma Zoom Meetings, tendo passado às dezoito horas, o  4 

Senhor Daniel Henrique Mudat Fernandes, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e 5 

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião – COMAM, 6 

conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e nove de dois mil e dezessete e 7 

Lei Municipal número dois mil quinhentos e oitenta e oito de dois mil e dezoito, 8 

desejou uma boa noite aos presentes e iniciou a reunião passando a palavra para a 9 

bióloga Heleonora, para que a mesma explanasse sobre os processos de 10 

licenciamento a serem deliberados na reunião. A bióloga Heleonora iniciou a 11 

apresentação pelo processo número dois mil novecentos e vinte e um de dois mil e 12 

vinte, que está em nome de Edson Borgas EIRELI, ela disse que se trata de uma loja 13 

de materiais de construção que também comercializa madeiras e que tem a atividade 14 

de serraria com desdobramento de madeiras e artefatos, que é uma atividade 15 

licenciada ambientalmente pela Prefeitura, que o interessado apresentou toda a 16 

documentação solicitada, inclusive as licenças de operações vencidas emitidas pela 17 

CETESB, o Cadastro Técnico Federal – CTF com o Certificado de Regularidade – CR 18 

junto ao IBAMA, o Cadastro dos Comerciantes de Madeira Nativa no Estado de São 19 

Paulo – CADMADEIRA, o Documento de Origem Florestal – DOF e o Certificado de 20 

Regularidade de Consumidor de Recurso Florestal. A bióloga disse ainda que o 21 

empreendimento está situado em Z4T, conforme o zoneamento ecológico-econômico, 22 

e que neste zoneamento é possível a operação deste tipo de empreendimento, ela 23 

disse também que os resíduos recicláveis e rejeitos produzidos no empreendimento 24 

são destinados a coleta pública e que os resíduos de madeiras são doados a 25 

população local, conforme informado pelo requerente, disse ainda que o requerente 26 

informou que as máquinas utilizadas passam por revisões periódicas e alegou que em 27 

vistoria técnica foi constatado a boa conservação das mesmas, disse que o imóvel é 28 

abastecido por água da rede pública bem como a coleta de esgoto sanitário, ela 29 

ressaltou que no local foi visto o comprovante de dedetização recente e dentro da 30 

validade, disse que em vistoria também foi possível notar que os baixos ruídos 31 

provocados pelas máquinas, e que os particulados produzidos na operação são 32 

dissipados dentro dos limites do próprio empreendimento, reduzindo ou até 33 

eliminando qualquer incômodo à vizinhança, por fim ela disse que tanto na vistoria 34 

técnica no local quanto na análise documental, não foi encontrada nenhum impeditivo 35 

para a emissão da licença e que por isso a secretaria não possuía óbices para este 36 

licenciamento. Alguns conselheiros tiraram dúvidas a respeito do zoneamento e 37 

atividade. O Presidente colocou em votação e o licenciamento ambiental de operação 38 

do empreendimento foi aprovado por unanimidade. Dando sequência a reunião o 39 

Presidente passou a palavra a bióloga Heleonora para que a mesma continuasse 40 

apresentando os processos de licenciamento. A bióloga iniciou a explicação do 41 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

processo de número setecentos e quinze mil trezentos e trinta e oito de dois mil e 42 

vinte em nome de EDP Bandeirantes. A bióloga disse que esse processo tratava do 43 

mesmo objeto do processo apresentado no ano passado ao COMAM, que pedia 44 

licença ambiental para instalação e operação de uma Estação Transformadora de 45 

Distribuição – ETD e de um Ramal Aéreo de Estação – RAE no bairro Portal da 46 

Olaria, mas que devido a manifestação popular contra, a EDP mudou o projeto de 47 

local, solicitando pelo presente processo o mesmo projeto à ser instalado agora no 48 

bairro São Francisco, mais especificamente ao lado da pedreira Kraffer. A bióloga 49 

mostrou na apresentação o local em que se pretende instalar o empreendimento e 50 

apresentou um desenho de como ficarão instaladas as construções no terreno 51 

escolhido, então ela disse que a justificativa apresentada pela requerente para o 52 

empreendimento é que devido a crescente demanda por energia elétrica no município 53 

e a necessidade de melhoria na qualidade dos serviços é imprescindível que sejam 54 

construídas essas duas novas estruturas e que o interessado buscou a melhor 55 

localização para a implantação considerando, por exemplo, que próximo ao local 56 

escolhido já existe sistema elétrico ativo, considerou-se também o fato de não estar 57 

próximo a casas. A bióloga disse que durante a operação da atividade não haverá 58 

necessidade de funcionários no local, pois a operação será remota, mas que mesmo 59 

assim os resíduos eventualmente produzidos serão destinados a coleta pública e que 60 

os resíduos de sílica gel passarão por coprocessamento em fornos conforme 61 

informado no memorial descritivo do empreendimento - MCE, a técnica disse também 62 

que o terreno é abastecido pela rede pública de água e coleta de esgoto. A bióloga 63 

explicou que a vegetação existente no local previsto para implantação da ETD se trata 64 

de vegetação exótica invasora, composta basicamente por dezoito leucenas 65 

(Leucaena leucocephala) e que as mesmas são passíveis de autorização para 66 

supressão pela SEMAM, mas que o local previsto para a implantação do RAE possui 67 

um fragmento de vegetação nativa que a supressão está sendo licenciada junto à 68 

CETESB e por isso o requerente pediu que seja dividida a licença em duas partes, 69 

uma para a ETD, cujo o licenciamento para a supressão da vegetação é junto a 70 

SEMAM e outra licença para a  RAE, que cujo o licenciamento para a supressão da 71 

vegetação é junto a CETESB. Sendo assim a bióloga disse que nesta reunião estava 72 

sendo colocada para deliberação a licença prévia e de instalação da Estação 73 

Transformadora de Distribuição – ETD, e que o Ramal Aéreo de Estação – RAE seria 74 

apresentado posteriormente, após o interessado apresentar a autorização para 75 

supressão de vegetação emitida pela CETESB, ela disse também que a SEMAM 76 

recomenda ser inserido como condicionante de ambas licenças o memorial de cálculo 77 

ou o relatório das medições dos campos elétrico e magnético, bem como os estudos 78 

sobre os riscos à saúde associados a campos eletromagnéticos relacionados as 79 

linhas de transmissão e redes de distribuição de energia, conforme legislações 80 

vigentes. Finalizando a apresentação deste empreendimento a bióloga disse que a 81 

SEMAM não possuiu óbices para emissão da licença prévia e de instalação da 82 
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Estação Transformadora de Distribuição – ETD. O Presidente colocou em votação e 83 

os Conselheiros (as) aprovaram por unanimidade e incluíram a condicionante 84 

indicada pela SEMAM e condicionaram o futuro licenciamento do RAE a 85 

apresentação da autorização da CETESB para supressão da vegetação. O 86 

Presidente passou a palavra para a bióloga Heleonora apresentar o último 87 

licenciamento do dia, que era o processo número dois mil cento e quarenta e oito de 88 

dois mil e dezenove em nome de Marmoraria Boissucanga LTDA. A bióloga explicou 89 

que se tratava de uma renovação de licença de operação da CETESB para a 90 

atividade de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, 91 

ardósia e outras pedras, e que como agora esse licenciamento é municipalizado, o 92 

requerente procurou a SEMAM para renovar a licença, ela também disse que o 93 

empreendimento está localizado na Estrada do Cascalho, em Boiçucanga, que o local 94 

é abastecido por rede pública de abastecimento de água e coleta de esgoto, que de 95 

acordo com o ZEE o empreendimento está inserido em Z4T e que nesse zoneamento 96 

é possível tal atividade, que o requerente informou que a geração de resíduos 97 

recicláveis e rejeitos são pequenas e destinados para a coleta pública e que os 98 

resíduos da operação são armazenados em caçamba e destinados para aterro. A 99 

bióloga disse que durante a operação das máquinas os funcionários fazem o controle 100 

dos particulados com a aplicação de água diretamente na máquina de corte e que 101 

além disso a máquina possui sistema de contenção de particulado e que durante a 102 

vistoria ficou uma dúvida apenas sobre a altura dos ruídos provocados durante a 103 

operação das atividades e que por isso foi solicitado um laudo de acústica, que foi 104 

apresentado pelo requerente e que o mesmo certifica que as atividades não emitem 105 

ruídos acima dos limites permitidos nos termos da legislação vigente e que por toda a 106 

análise documental e vistoria técnica feita, a SEMAM não possuía óbices enquanto a 107 

aprovação da licença de operação. O Presidente colocou em votação e a licença de 108 

operação para a Marmoraria Boissucanga LTDA foi aprovada por unanimidade. O 109 

Presidente passou para o próximo item da pauta, que era a criação de resolução para 110 

proibição de churrasco e churrasqueiras na praia então ele passou a palavra para a 111 

conselheira Fernanda Carbonelli que havia pedido a inserção deste assunto na pauta. 112 

A conselheira Fernanda Carbonelli disse que com a pandemia deste ano, o município 113 

sofreu mais com essa temporada prolongada e que se percebeu os abusos nas praias 114 

e também a ausência de fiscalização devido ao tamanho do município, disse que essa 115 

minuta foi apresentada para provocar o executivo para que fosse elaborado um 116 

projeto de lei neste sentido, e solicitou que essa minuta seja encaminhada ao Prefeito 117 

Municipal como anexo de uma recomendação do COMAM para que o mesmo elabore 118 

o quanto antes essa lei. O Presidente colocou em votação o encaminhamento da 119 

recomendação ao gabinete do Prefeito e foi aprovado por unanimidade. O Presidente 120 

passou para o próximo item que era a indicação de conselheiros (as) para compor a 121 

Câmara Técnica de Resíduos Sólidos e os conselheiros (as) indicaram os nomes de 122 

Renata Ferreira da Cruz, Cláudio Gonçalves Tiago, Tatiana Prestes de Barros Araújo 123 
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e Tatiana Benassi Felix. O Presidente informou que já foi extrapolado o tempo 124 

previsto para reunião e que por isso ele transfere os itens da pauta que faltaram ser 125 

abordados para a próxima reunião, que será no próximo dia dez. A conselheira 126 

Tatiana Prestes sugeriu que seja marcado uma reunião extraordinária, mas o 127 

Presidente disse que na próxima semana já tem reunião ordinária marcada então ela 128 

solicitou que seja incluída na pauta a alteração do regimento interno do COMAM para 129 

dar acesso às reuniões a pessoas que não são conselheiras e o Presidente acatou. 130 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e participação de 131 

todos, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, 132 

secretária designada e o Presidente deste Conselho, Daniel Henrique Mudat 133 

Fernandes. 134 

 135 

ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE NOVE DE 136 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 137 

 138 

 139 
 140 

 Daniel Henrique Mudat Fernandes   Heleonora das Dores Lopes 141 
   Presidente do COMAM            Secretária Designada 142 
 143 

 144 
CONSELHEIROS PRESENTES: 145 

MARCONI XAVIER DE OLIVEIRA    ___________________ 146 

FERNANDA CAROLINA SOUZA LIMA PALURI CUNHA ___________________ 147 

RHODNE SANTOS SILVA      ___________________ 148 

CESAR ARNALDO ZIMMER     ___________________ 149 

NÚBIA DOS ANJOS      ___________________ 150 

ADRIANA AUGUSTO BALBO VENHADOZZI   ___________________ 151 

GUILHERME ACIEN RUIZ      ___________________ 152 

MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ   ___________________ 153 

RENATA FERREIRA DA CRUZ     ___________________ 154 

LUCCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL   ___________________ 155 

JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA    ___________________ 156 

CLAUDIO GONÇALVES TIAGO     ___________________ 157 

ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID    ___________________ 158 

NIUARA HELENA LEAL TEDESCO    ___________________ 159 

ROGER MARQUES KERR     ___________________ 160 

MARCO ANTÔNIO DO REGO CRAVEIRO   ___________________ 161 

LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO    ___________________ 162 

TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO   ___________________ 163 

TATIANA BENASSI FELIX      ___________________ 164 

PAULO GRECO JUNIOR      ___________________ 165 




