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ATA DA 115ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 27 de agosto de 2013, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Local: Teatro Municipal de São Sebastião. 4 

      Ordem do Dia:  5 

1 – Discussão sobre a Área Contaminada do bairro do Itatinga: 6 

Dr. Antonio deu início à reunião em segunda chamada, às 16 horas e 20 minutos. Em 7 

seguida informou que é o Presidente do Conselho Municipal de Saúde - COMUS com 8 

mandato até o final deste ano. Explicou que o Conselho é um órgão pertencente a Secretaria 9 

da Saúde e que é um Colegiado composto por membros representantes do Governo, 10 

membros representantes da População, membros dos Prestadores de Serviço de Saúde e 11 

dos Trabalhadores da Saúde, enfim, é um órgão composto pelos quatro segmentos da 12 

sociedade com objetivo de discutir as Políticas Públicas de Saúde as quais o Município 13 

necessita. As reuniões ordinárias são mensais e extraordinárias eventualmente, de acordo 14 

com a necessidade e que todas são aberta para participação popular. Informou que o 15 

COMUS enviou convite a todos os órgãos interessados e, em seguida os convidou para 16 

compor a mesa. Petrobrás, CETESB, empresa ESTRE (contratada para fazer a remediação 17 

do solo), Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual, Vigilância Sanitária, Transpetro, 18 

DOMA (Divisão de Meio Ambiente da Vigilância Epidemiológica do Estado), Prefeito, 19 

Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Promotor Dr. Nathan, Secretaria de 20 

Segurança, Defesa Civil, Ministério Público, Câmara de Vereadores, GAEMA (Núcleo 21 

Ambiental do Ministério Público – Caraguatatuba). Convidou o presidente da Câmara para 22 

compor a mesa e agradeceu a presença dos vereadores. Efetuou a leitura da justificativa do 23 

Promotor Nathan de São Sebastião, que se desculpou pela impossibilidade de participação, 24 

porém solicitou cópia da ata da reunião em pauta para possíveis providências cabíveis. O 25 

Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental – GAEMA, Dr. Rafael também se desculpou pela 26 

ausência e informou que despachou, na semana passada, um inquérito civil determinando 27 

que fosse oficiado o Sr. Evaldo Pereira para que o informasse de todos os novos locais onde 28 

foram encontradas substâncias com aspecto de óleo, espaço este aberto a toda comunidade 29 

do Itatinga. Além disso, disse que exigiu que a Petrobrás informasse o telefone verde para a 30 

população por meio da fixação de placas informativas no local num prazo de 90 dias. Por 31 

último solicitou o envio de novas áreas indicadas no inquérito civil. Secretário da Saúde Sr. 32 

Urandy justificou sua ausência por estar em Brasília discutindo os repasses de recursos 33 

federais, porém enviou Dr. Marcos para representá-lo. Senhor Prefeito justificou sua ausência 34 

e se colocou a disposição para qualquer intervenção que se fizer necessária, além disso, 35 

enviou representantes das secretarias. A Petrobrás enviou o ofício 91/2013 contendo 36 

justificativa de ausência e esclarecimentos referentes ao objeto da denúncia.  Documento 37 

este lido na íntegra pelo Dr. Antonio. Em seguida, propôs a Plenária e participantes presentes 38 

a metodologia a ser utilizada para reunião em pauta, objetivando otimizar o tempo de duas 39 

horas disponibilizado pelo Teatro municipal em decorrência de outros eventos agendados a 40 

partir das 18 horas. A metodologia proposta e acordada por todos compreendeu a 41 

apresentação breve sobre o histórico do caso da área contaminada, apresentação do objeto 42 

da denúncia em pauta, apresentação dos representantes convidados para a reunião, abertura 43 

para manifestações. No intuito de agilizar os questionamentos, Dr. Antonio propôs que eles 44 

fossem efetuados por escrito (impresso próprio do COMUS) e entregues aos representantes 45 

da Secretaria, Dr. Givanildo, Srta. Isabela, Sra. Daniela Chagas e Sra. Alitéia, objetivando o 46 

retorno dos representantes responsáveis. E ao final, a deliberação conjunta pelos 47 
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encaminhamentos propostos. Haveria perspectiva de manifestação pessoal ao final se 48 

houvesse tempo. Salientou que, caso algum questionamento ficasse sem resposta, este seria 49 

encaminhado para os órgãos responsáveis responderem oficialmente ao COMUS, com 50 

encaminhamento final ao Ministério Público, conforme solicitação do Dr. Nathan, por meio do 51 

ofício de justificativa de ausência, conforme ofício citado anteriormente.  Disse ainda que 52 

todas as manifestações escritas farão parte dos registros documentais do Conselho para 53 

embasamento de possíveis encaminhamentos futuros. Informou que a Proposta aprovada por 54 

unanimidade. Em seguida, discorreu sobre o caso Itatinga, informou que em 2006 foi 55 

descoberto um material vertendo do solo, que num primeiro momento, manifestado pelo Sr. 56 

Victor, morador da área citada. Com a denúncia da população, a CETESB e a Petrobrás 57 

fizeram uma avaliação do solo, sendo identificada a existência de diversos componentes 58 

químicos compondo a borra de petróleo (conteúdo contaminado). Delimitaram a área, 59 

nominando-a de área vermelha que até então abrangia uma área de nove casas, todas 60 

indenizadas. Com a saída dessas famílias, a área vermelha foi remediada, isto é foi escavada 61 

com retirada do material contaminante do local. A seguir, ampliaram as sondagens e 62 

chegaram a abranger aproximadamente uma área de 76 casas. Disse que a negociação e 63 

retirada dessas famílias demorou de quatro a cinco anos. Atualmente esta área está cercada 64 

e aguarda remediação do solo. Informou que no ano de 2012 foi assinado um Termo de 65 

Ajuste de Conduta – TAC entre a Petrobrás, Secretaria do Meio Ambiente do Município e 66 

Ministério Público – Núcleo Ambiental de Caraguatatuba, objetivando estabelecer um prazo 67 

para que a Petrobrás retirasse a contaminação do local. No entanto a Secretaria da Saúde 68 

não foi incluída nas referidas discussões, por motivos desconhecidos. Com a necessidade do 69 

cumprimento da remediação, durante as escavações do solo, o produto costuma volatizar 70 

(contaminando o ar) e começou a incomodar a população. Foi a partir da manifestação 71 

popular que a Secretaria tomou conhecimento da situação ate então desconhecida (o início 72 

das obras de remediação em cumprimento ao TAC). A Vigilância Sanitária esteve no local e 73 

interditou a área pelo princípio da precaução, considerando o desconhecimento da 74 

concentração dissipada no ar, podendo afetar a saúde da população, pelo Princípio da 75 

Precaução. Disse que dependem de avaliação ambiental para concluir se tecnicamente, na 76 

área da medicina, essa situação compromete a vida humana. Com a interdição da área não 77 

houve mais escavações, disse que foi feito um acordo condicionando a continuidade das 78 

escavações somente depois da emissão de laudos de mitigação, isto é, Plano de Trabalho 79 

referente a forma de remoção do material contaminado. Salientou que a técnica de remoção 80 

do material tem que ser o mais protetivo a Saúde Pública, considerando que a área a ser 81 

remediada situa-se inserida no seio da comunidade. A Petrobrás deve responder à população 82 

e aos órgãos oficiais, se a técnica escolhida e adotada para a remediação do solo 83 

contaminado é a mais protetiva a saúde humana, uma vez que há diversas técnicas ou 84 

tecnologias de engenharia para tal fim. Informou que aguardam esta decisão. Disse que em 85 

última reunião ordinária, o COMUS recebeu uma denúncia do Sr. Evaldo e Comissão de 86 

moradores do bairro do Itatinga, que atualmente residem próximo à área a ser remediada. 87 

Explicou que o objeto da denúncia refere-se à existência atual de um material oleoso, viscoso 88 

que estaria minando do solo no em torno da área a ser remediada. Seria uma nova área. 89 

Considerou que essa denúncia merece atenção e respostas. Disse que os representantes da 90 

área do em torno solicitaram apoio do COMUS para chamar as autoridades para discussão 91 

da situação atual. Informou que posteriormente a referida denúncia recebeu um documento 92 

atual da Petrobrás, contendo laudo dizendo que não existem derivados de petróleo na área 93 

tida como contaminada e se colocando a disposição para ajudar. 38 minutos. Paralelo a 94 
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esses episódios a Secretaria da Saúde tomou suas providências e o Promotor de São 95 

Sebastião abriu um inquérito civil com foco em Saúde Pública e neste inquérito, ele solicitou a 96 

Secretaria da Saúde subsídios técnico para que ele pudesse emitir um aditamento ao TAC 97 

Ambiental, sendo este aditamento a obrigação de que a Petrobrás custeie todo o 98 

acompanhamento de saúde da população, consoante Protocolo Técnico de Atenção a 99 

Saúde, segundo orientação de uma Comissão que será criada por Decreto do Poder 100 

Executivo para orientar e acompanhar todas as diretrizes pertinentes ao tema. Por último, 101 

disse que a proposta de aditamento ao TAC Ambiental está aguardando o posicionamento da 102 

Petrobrás há dois meses, até a data atual sem resposta alguma, seja positiva ou negativa. 103 

Em seguida, disponibilizou a palavra aos membros da mesa para apresentação. Dr. 104 

Marcos considerou que a Secretaria da Saúde tentará casar todas as sugestões com as 105 

ações de Saúde. Informou que a Saúde retomou algumas ações na referida área, com a 106 

criação de ambulatório para assistência aos moradores da área contaminada, fixado na 107 

Unidade de Saúde da Topolândia com a presença do Dr. Leonel, hematologista que atenderá 108 

exclusivamente os casos específicos dessa área. Informou que estão reavaliando toda 109 

população, principalmente a do em torno da área que foi demolida. Disse que estabeleceram 110 

um novo método de avaliação, além da realização de exames bioquímicos, exames de 111 

imagem, consultas médicas, dividiram o estudo em quatro grandes grupos: os moradores que 112 

estava dentro da área demolida, os moradores do em torno, os moradores que frequentavam 113 

a área e os moradores da área principal como população de controle, isto é população que 114 

não teve contato para servirem de população de controle. Diante do conjunto de ações 115 

realizadas, poderão levantar critérios de identificação de alteração nos exames realizados 116 

com a população envolvida com referência à população que não teve contato com a referida 117 

substância. Salientou que os moradores terão assistência à saúde na sua integralidade. Por 118 

último discorreu sobre os dados estatísticos realizados pelo referido ambulatório, número de 119 

consultas médicas e de enfermagem, exames, análise de prontuários médicos de outras 120 

unidades, encaminhamentos para outras especialidades, número de exames laboratoriais, 121 

exames de imagem e Eletrocardiogramas. Diante do exposto, disse que estão solicitando 122 

uma ajuda de custo por meio do Ministério Público junto à Petrobrás. Sr. Eduardo Hipólito, 123 

Secretário do Meio Ambiente, agradeceu a presença dos presentes e considerou que o tema 124 

é “espinhoso”. Informou que a Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM juntamente com a 125 

Secretaria da Saúde - SESAU promoveu duas intervenções naquela área, especialmente no 126 

caráter de precaução, ocasião na qual também efetuaram dois embargos, além da 127 

fiscalização de rotina da SEMAM. Explicou que no primeiro embargo tiveram uma reunião 128 

com a Petrobrás, CETESB e Ministério Público, sendo apresentado pela CETESB a 129 

aprovação para o laudo de remediação da área. A prefeitura neste momento emitiu o 1º 130 

desembargo da área. Já na segunda ocasião, a Prefeitura foi impedida pela Transpetro para 131 

realização de vistoria dentro do Terminal na área de transbordo deles. Foi então que 132 

aplicaram mais uma multa e emitiram o 2º embargo e procuraram a Justiça para que o direito 133 

dos servidores públicos fosse garantido. E este foi ratificado por uma decisão judicial. Quanto 134 

ao informado pela Petrobrás na carta lida pelo Dr. Antonio quanto o desconhecimento 135 

referente ao desembargo da área, disse que a Petrobrás está ciente há uma semana que não 136 

existe nenhum embargo da SEMAM no local e que ela não faz nada porque não quer. Por 137 

último, disse que acha muito estranha a emissão de um laudo da Petrobrás atestando que a 138 

substancia evidenciada não é petróleo diante da observação da dimensão da área 139 

contaminada, o número de famílias indenizadas e retiradas do local devido a uma 140 

contaminação por derivados de petróleo e o novo vazamento no em torno de uma substancia 141 
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similar ao petróleo. Solicitou cautela e sugeriu avaliações mais criteriosas, pois crê que seja 142 

produto contaminado. Sr. Nicanor, representante CETESB disse que ele está há pouco 143 

tempo na Cidade e não está tão interado do assunto, porém se colocou a disposição para 144 

questionamentos. Em seguida, informou que houve uma investigação do passivo para se 145 

determinar uma área vermelha e o em torno dessa área vermelha foi uma investigação do 146 

passivo que determinou uma área azul. Explicou que esta investigação é feita por meio de 147 

sondagens e que chegaram a seguinte conclusão, sendo aceita num plano de recuperação 148 

que foi analisado e aprovado. Considerou que este episódio de novo vazamento despertou o 149 

interesse de análise da CETESB que não constatou a substância hidrocarboneto depois do 150 

estudo. Disse que não é uma matéria associada ao petróleo. Quanto ao comentário da 151 

CETESB estar apoiando a Petrobrás, considerou que o momento existe a necessidade de se 152 

investigar o material que está exposto. Em seguida, questionou de quem será a 153 

responsabilidade pela investigação, porque a CETESB tem desenvolvido o que lhe compete. 154 

Disse que esses episódios até geraram um procedimento na Corregedoria da CETESB, 155 

chegando-se a conclusão que os procedimentos executados foram corretos. Sr. Maurílio, 156 

representante da GVE, agradeceu o convite do Dr. Antonio Carlos, Presidente do COMUS e 157 

ao convite da Secretaria do Estado de Saúde, informou que representa o grupo de Vigilância 158 

Epidemiológica de Caraguatatuba e que já vem atuando junto com a Secretaria de Saúde do 159 

Município há um algum tempo e realizando um inquérito domiciliar na área do Itatinga com a 160 

população exposta. Quanto ao relatório disponibilizado, que está nas mãos da Sra. Georgia, 161 

disse que autoriza o Dr. Antonio a divulgar as recomendações e se colocou a disposição para 162 

eventuais questionamentos. Sra. Georgia, Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde de 163 

São Sebastião informou a título de atualização, que na semana passada solicitou por meio de 164 

ofício a CETESB e Petrobrás o cercamento da área que está tendo o florescimento do 165 

produto, objetivando evitar o das pessoas com essa substancia. Mais uma vez utilizando o 166 

princípio da preocupação, evitando que a população não tenha uma contaminação 167 

indesejada, decidiram cercar o local enquanto não se tem uma definição do produto que está 168 

minando no local. Quanto a CETESB foi solicitado para que eles se manifestassem em 169 

relação às amostras e técnicas utilizadas, informando quais os parâmetros e especificações 170 

utilizados. Oficialmente até a presente data, a Vigilância não obteve essa resposta. Em 171 

seguida se manifestou surpresa ao ler a conclusão do laudo de análise da Petrobrás 172 

disponibilizado ao COMUS. Disse que não tem condições de dar um posicionamento do 173 

referido documento por conta de ser uma situação ambiental, sendo necessário que este 174 

órgão que tem expertises nesse assunto se manifeste tecnicamente sobre o assunto. Por 175 

último entregou oficialmente ao COMUS o relatório que a Vigilância Epidemiológica fez sobre 176 

o estudo de caso do Itatinga - Relatório Final do Inquérito Epidemiológico de População 177 

Exposta ao Solo por Resíduo de Petróleo, São Sebastião – SP, elaborado pelo Maurílio 178 

Castro Bianchi GVE de Caraguatatuba e pela Leila do EPI - SUS de São Paulo. Dando 179 

continuidade, Dr. Antonio, efetuou a leitura, na íntegra das considerações e recomendações 180 

contidas no referido documento. Em seguida, disponibilizou o momento para 181 

apresentação dos questionamentos individualizados, para que a mesa, dentro das 182 

possibilidades possíveis, pudesse atendê-los. Ressaltou que os encaminhamentos que 183 

ficassem sem resposta, considerando a ausência de alguns representantes importantes na 184 

condução do caso em pauta, estes seriam encaminhados a posteriori aos responsáveis para 185 

suas devidas respostas. Questionamentos: Sr. Raimundo do Nascimento disse que reside 186 

há cerca de 100 m da referida área e que sua esposa e filho apresentam problemas de saúde 187 

em consequência da remoção do material. Disse ainda que nunca recebeu visita para 188 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
 __________________________________ 

 

Ata da 115ª reunião extraordinária COMUS  27-08-13   Página 5 de 9. 

investigação. Por último solicitou assistência e perguntou se a sua residência está em área 189 

contaminada. Dr. Marcos informou que a residência do Sr. Raimundo será contemplada para 190 

uma investigação e que essa investigação caberá às residências de 200mts da área 191 

contaminada. Esse levantamento já está em andamento e os agentes comunitários farão 192 

contato com os moradores para participação desse programa, com agendamentos para 193 

consulta. Disse que há uma estimativa de 560 pessoas que serão contempladas com esse 194 

programa. Por último, colocou a disposição para quaisquer esclarecimentos. Dr. Antonio 195 

salientou que fica registrado e que o COMUS encaminhará os questionamentos aos 196 

representantes e monitorará seus devidos andamentos. Vereador Teimoso perguntou se a 197 

CETESB e a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente não emitiram laudo técnico dizendo que o 198 

material encontrado é petróleo. Dr. Marcos Salvador concordou com o vereador quanto à 199 

dificuldade em aceitar que a Petrobrás não admite ser a responsável pelo referido impacto e 200 

segundo, diante da tecnologia atual, fica muito difícil acreditar na demora para identificação 201 

do material.  Sr. Nicanor informou que na análise feita pela CETESB, não foi constatado o 202 

hidrocarboneto, descartando-se de certa forma sua relação com petróleo. Quanto ao 203 

responsável pelo descarte do material naquele local, a Petrobrás descarta toda e qualquer 204 

relação com petróleo e até mesmo a hipótese de que foram eles que puseram. Disse que 205 

eles estão fazendo a remedição da área da maneira que foi aprovada, porém caso o 206 

surgimento de novos vazamentos sejam esclarecidos, a municipalidade poderá fazer uma 207 

investigação dessa situação nova. Ressaltou que os laudos referentes às ações 208 

desenvolvidas estão à disposição na sede da CETESB. Sr. Fabrício Anselmo considerou 209 

que há um consenso geral que área contaminada é muito maior que a apresentada, em 210 

seguida sugeriu a contenção da drenagem, já que a água das chuvas sempre filtrará o 211 

subproduto para aquela região.  Sr. Miguel Campos perguntou qual tipo de produto que a 212 

CETESB identificou, já que não foi o hidrocarboneto. Sr. Nicanor explicou que o produto não 213 

foi identificado e carece de investigação e que até no momento não sabe se será a Prefeitura 214 

ou a Transpetro. Sr. Hipólito informou que pelo princípio que rege o código ambiental, quem 215 

polui paga, portanto, no caso em pauta é a Petrobrás. Neste momento houve manifestação 216 

favorável unânime dos participantes a consideração do Sr. Hipólito. Sr. Nicanor solicitou 217 

aguardar os resultados da constatação técnica caracterizando se o produto é ou não derivado 218 

do petróleo. Sr. Geraldo Ribeiro perguntou se os quintais onde apresentam o mesmo 219 

produto serão interditados. Sra. Georgia, Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária, 220 

explicou que qualquer substância diferente que apareça no quintal ou área próxima a 221 

residência, deverá ser comunicada para o Departamento de Vigilância Sanitária, objetivando 222 

toma medidas com relação à Saúde Pública. Quanto à questão ambiental deverá ser 223 

comunicada a CETESB. Em seguida disponibilizou o telefone 3891-3411para contato com a 224 

Vigilância Sanitária na Secretaria da Saúde. Sra. Eunice perguntou ao Dr. Marcos se as 225 

pessoas com sintomas relacionados à contaminação da área também terão prioridade de 226 

atendimento pelo médico responsável pelo SARACI- Serviço de Atendimento aos residentes 227 

da Área Contaminada do Itatinga terão prioridade. Dr. Marcos respondeu que ele terá 228 

prioridade no atendimento de investigação e em agendamentos de consultas com outras 229 

especialidades e exames subsidiários dentro do programa, porém no caso de moléstia grave, 230 

será atendido pelo Pronto Socorro – Serviço de Urgência/Emergência. Explicou que ainda 231 

não sabem qual o tipo de patologia está relacionada com material encontrado. Dando 232 

continuidade, Sra. Eunice perguntou ao Dr. Marcos o que seria considerado serviço de 233 

Urgência/Emergência e em seguida informou que sua filha passou por atendimento no Pronto 234 

Socorro com quadro de alergia intensa na área dos olhos e não foi atendida com prioridade.  235 
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Dr. Marcos considerou que esta situação é de urgência podendo ser atendida no Pronto 236 

Socorro e também pelo próprio médico da família. Informou que o Programa pretende 237 

identificar todas as pessoas e seus sintomas, objetivando observar a relação entre elas. 238 

Considerou importante que o quadro apresentado pela menina seja notificado no ambulatório 239 

especifico do caso Itatinga para acompanhamento específico. Disse que o trabalho 240 

desenvolvido pelo Programa não trata situação de emergência, explicou que estas situações 241 

são tratadas como um todo no município pelo Serviço Próprio de Urgência/Emergência. 242 

Informou que o Programa atende as consultas pré agendadas, disse que ele não tem 243 

condições de criar um novo pronto Socorro de Urgência para estes casos.  244 

Dr. Luiz Tadeu elogiou o COMUS pela urgência no atendimento da denúncia e seu 245 

encaminhamento. Solicitou agilidade em todo o processo e, em seguida considerou que a 246 

CETESB e Ministério Público deveriam dar mais atenção aos problemas citados e aos 247 

moradores vitimados, exigindo da Petrobrás providências urgentes. Sra. Vanda Maria de 248 

Lima Azevedo informou que mora a 10 metros da área vermelha e perguntou se podem 249 

consumir verduras e frutas cultivadas no seu quintal.  Em seguida, informou que quando a 250 

referida área estava em obras teve reações alérgicas e respiratórias e por conta dessa 251 

situação teve que ficar ausente de sua residência por dois meses até o embargo da obra. 252 

Perguntou o que fazer caso tenha outra reação. Dr. Marcos explicou que em situações de 253 

urgência deverá procurar o Pronto Socorro, porém quanto às ocorrências recorrentes, o ideal 254 

seria a saída do local. Considerou que reconhece que a logística de mudança do local é 255 

complicada, porém o ideal para a melhora do quadro seria o afastamento do agente 256 

desencadeador da patologia. Conselheiro e Psicólogo Guilherme perguntou a CETESB 257 

quais os mecanismos foram utilizados para identificação da suposta substância e se o 258 

material já foi identificado, qual é a substância. Sr. Nicanor explicou que a substancia ainda 259 

não foi identificada e nem a sua origem. Disse que esta situação carece de investigação. E a 260 

CETESB, embora muitas pessoas não entendam sua real atividade, ela é uma empresa 261 

inovadora que corre atrás de normas e procedimentos. E neste caso, informou que ainda não 262 

existem resultados analíticos se o material é derivado de petróleo, portando devem aguardar 263 

as investigações. Sra. Eunice informou que a preocupação atual é com o desembargo, pois 264 

os moradores tiveram a sua saúde afetada com as escavações e não querem mais passar 265 

por esta situação. Sr. Nicanor disse que no seu entendimento, o desembargo não parece ser 266 

uma coisa definitiva, porque existe uma proposta de se fazer um monitoramento por 10 dias 267 

com o procedimento de recuperação da área em ação, ou seja, fazer as escavações com 268 

monitoramento das emissões aéreas de particulados e depois dos dez dias de ação, 269 

verificação da situação, objetivando a continuidade ou não do processo de escavações. 270 

Neste momento houve manifestação contrária dos presentes quanto à continuidade das 271 

escavações!!!!!! Secretário Dr. Eduardo Hipólito citou o trecho lido pelo Dr. Antonio no 272 

relatório enviado pela Petrobrás quanto ao produto que aflora na calçada da Tancredo Neves 273 

e manifestação de apoio na identificação do produto. Considerou que, segundo o relatório, a 274 

Petrobrás concorda em apoiar o Município na identificação do material e sua origem, porém 275 

aguardam a decisão do embargo. Concluindo, Sr. Hipólito informou que quando foi feito o 276 

desembargo na semana passada foi oficiado a Petrobrás que para dar continuidade nos 277 

trabalhos naquela área seria preciso a liberação da CETESB e da Vigilância Epidemiológica, 278 

que no momento pleiteia o aumento da área. Explicou que o desembargo da área não 279 

significa a continuidade do trabalho que afetou a população. Salientou que qualquer tipo de 280 

trabalho realizado no local não depende exclusivamente do embargo e sim da liberação de 281 

outros órgãos, como a CETESB, Vigilância e outros. Por último, considerou que a população 282 
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tem o direito de saber qual é o tipo de material que está presente no local. Sra. Ana Amélia 283 

qual a possibilidade da Prefeitura fazer análise e cobrar ou multar a Transpetro, já que não se 284 

pode confiar no laudo apresentado. Dr. Eduardo Hipólito disse que acredita ser possível e 285 

caso seja esse o encaminhamento da plenária, este será levado ao conhecimento do 286 

Prefeito. Sr. Evaldo perguntou por que a Secretaria da Saúde não emite diagnóstico de área, 287 

ou seja, nexo causal, sinalizando as consequências que o contaminante pode trazer a 288 

população. Dr. Marcos Salvador disse que até o momento não existiu nenhum um 289 

parâmetro epidemiológico que dissesse que aquela área tenha determinado doenças muito 290 

diferentes de áreas próximas àquela região. Salientou que está sendo feito um trabalho com 291 

levantamentos de documentos, prontuários junto à população. Explicou que o processo é 292 

demorado devido à realização de diversos exames e consultas e que estes não indicam que 293 

as patologias diagnosticadas tenham relação com a contaminação. Sr. Evaldo informou que 294 

já existem casos de nexo causal positivo a neoplasia e que estes comprovam doenças vindas 295 

da contaminação daquela área do Itatinga. Informou ainda que estes laudos constam do 296 

Processo do Ministério Público. Dr. Marcos disse que não tinha esta informação e solicitou 297 

cópia dos documentos.  Dr. Antonio disse que solicitará cópia ao Ministério Público. Sra. 298 

Sonia Peres perguntou qual será o plano de recuperação para área afetada e como ficará a 299 

situação dos moradores diante da contaminação do solo até os lençóis freáticos. Sr. Nicanor 300 

– CETESB respondeu que a contaminação existe e foi determinada uma investigação do 301 

passivo e o plano de recuperação foi aprovado e está em andamento, porém a população 302 

está descontente e aguarda uma avaliação da continuidade do seu desenvolvimento ou até 303 

mesmo a mudança de plano. Sr. Puríssimo se apresentou como ex - petroleiro e atual 304 

membro dirigente da Federação Nacional dos Petroleiros, membro do Sindicato dos 305 

Petroleiros da Baixada Santista e Litoral Norte e membro Conselheiro do COMUS. Informou 306 

que a situação do caso Itatinga em pauta teve início com a movimentação nas redes sociais. 307 

Disse que foi morador do Itatinga de 2005 a 2012 e pode presenciar o que estava sendo feito 308 

na área citada e no em torno da área identificada como área vermelha e recentemente a área 309 

remediada. Disse que até a área de moradia dos servidores públicos passou por exames 310 

geológicos para verificar se a contaminação abrangia aquela área. Afirmou que o material 311 

tratado como poluente desconhecido é borra de petróleo, pois desde a década de 70 e 80 312 

quando era inspetor de segurança da Petrobrás já se manifestava contrário às autorizações 313 

que viam de dentro da Petrobrás para que fosse descarregado o material nesse determinado 314 

local. Explicou que a borra de petróleo é o último elemento do petróleo, é a coisa suja. Disse 315 

que nessa época, na região afetada, existiam três ou quatro casas somente naquele local e 316 

pode presenciar o descarregamento e nivelamento do solo para acomodar o material 317 

poluente. Informou que, como conselheiro de saúde, ontem realizou vistoria na referida área 318 

in loco com o Sr. Evaldo e consideraram que estas questões se referem à saúde pública e 319 

por isso levaram ao conhecimento do COMUS. Complementou que entrou em contato com 320 

Recursos Humanos Coorporativo da Segurança Meio Ambiente da Petrobrás – SMS na 321 

cidade do Rio de Janeiro e pode constatar que a Petrobras não sabe o que está acontecendo 322 

em São Sebastião na área do Itatinga. Disse que desconhece o porquê que a Transpetro não 323 

dá informações sobre o caso. Disse que no período de 4 a 9 de setembro terão nova reunião 324 

para estas respostas. Por último, Considerou que a Petrobrás falta com a verdade e a 325 

CETESB deveria estar muito mais entrosada na condução dos trabalhos. Salientou que o 326 

material é borra de petróleo.  Sr. Evaldo confirmou a vistoria comentada pelo senhor 327 

Puríssimo e, e seguida discorreu sobre o seu quadro de saúde e informou que recebeu laudo 328 

médico para evacuar a área contaminada. Disse que esse laudo consta do Processo na 329 
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Promotoria Pública de São Sebastião. Salientou que é necessário que se identifique o 330 

material com segurança. Relembrou que anteriormente ao seu quadro de saúde, também não 331 

acreditava que poderia haver relação dos sintomas referidos pela população com a 332 

realização da remediação da área. Porém este pensamento durou até o momento que a 333 

doença o acometeu e deste momento em diante começou a tomar as dores da população 334 

também. Concluindo, agradeceu a presença dos presentes, informações do senhor Puríssimo 335 

e elogiou a iniciativa e oportunidade dos moradores para manifestação sobre o caso e 336 

solicitou providências quanto à falta de critérios para a situação atual. Vereador Reinaldinho 337 

informou que na próxima terça feira os vereadores foram convidados para estarem em 338 

Brasília para discussão deste caso.  Considerou que a fala do senhor Puríssimo é uma 339 

denúncia gravíssima e merece ser levada em consideração. Informou que a Petrobrás não 340 

possui licença ambiental para atuar no município. A seguir, sugeriu duas medidas radicais: o 341 

envolvimento da mídia e manifestação imediata junto a Petrobrás com impedimento de 342 

entrada de navios petroleiros por meio do canal, objetivando chamar a atenção da mídia em 343 

massa. Considerou que dessa forma a Petrobrás assumirá o seu verdadeiro papel junto à 344 

população que continua sofrendo as consequências. Sr. Adelson Pimenta considerou que 345 

estão discutindo um crime ambiental que ainda não tem culpado. Em seguida sugeriu que a 346 

Prefeitura ingresse uma ação civil pública e a justiça que busque o responsável. Considerou 347 

que o representante da CETESB está presente, porém não sabe nem porque está aqui, o 348 

Ministério Público pede que lhe encaminhem as deliberações da reunião. Disse que a 349 

ausência do Ministério público compromete a qualidade da discussão. Salientou que ele tinha 350 

que estar presente. Por último considerou que diante da presença dos representantes 351 

respectivos, denúncia do senhor Puríssimo, relato dos documentos citados pelo Sr. Evaldo e 352 

encaminhados ao ministério Público, com registros do COMUS em ata não forem elementos 353 

suficientes para motivar uma ação civil pública, continuaremos lendo ofícios como o que a 354 

Petrobrás enviou dizendo que podem ajudar. Salientou que além da Petrobrás arcar com o 355 

seu compromisso, a Prefeitura também deve ser responsabilizada pela autorização do 356 

material no local na época, bem como a CETESB diante da postura do desconhecimento e 357 

falta de subsídios atuais. Dr. Antonio efetuou a leitura da manifestação do Sr. Fabrício que 358 

fez a seguinte consideração sobre o laudo do produto contaminante: sugeriu mudança na 359 

metodologia, pois “quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha”. Os 360 

exames com foco somente em “petróleo”, tempo de exposição do depósito e a contaminação 361 

com outros resíduos podem mascarar os exames. A CETESB está tratando a falta de 362 

evidências com a evidência de ?  Sr. Oscar, Defesa Civil, informou que em 21/07/2008 foi 363 

feito um relatório de avaliação ambiental de análise química no bairro do Itatinga, tendo como 364 

origem aquele óleo proveniente do Oriente Médio – processo de degradação baseado no 365 

Inquérito Civil 30/2006, sendo aberto um processo nº. 1444/2008. Neste processo consta o 366 

parecer de uma empresa contratada para a realização do serviço. Em seguida efetuou a 367 

leitura do parecer constante da folha número 8 do referido processo. Depois da leitura, 368 

concluiu que baseado no laudo e na área envoltória, a Defesa Civil solicitou novas análises. 369 

Em seguida, dirigiu-se ao Sr. Nicanor e informou que em 27/03/13 protocolaram um 370 

requerimento solicitando laudo da CESTESB, porém até a data atual não tiveram retorno, e 371 

hoje ficam sabendo que a CETESB enviou laudo de análise para a Petrobrás e para Defesa 372 

Civil não. Por último informou que a Defesa Civil vê a necessidade baseada na Lei Federal 373 

nº. 12608/12, que se continue e faça a análise na área envoltória. Disse que pela nova lei, já 374 

que existe um novo laudo, a CETESB deveria fixar uma placa contendo o nome dos 375 

engenheiros responsáveis informando a população do resultado, objetivando, caso seja 376 
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necessário a abertura de ação por parte dos moradores comprometidos. Informou que o 377 

referido relatório consta do TAC Ambiental.  Dr. Antonio informou que todas as 378 

manifestações por escrito serão registradas no arquivo do COMUS e terão seus 379 

encaminhamentos pelo COMUS. Em seguida, constatou a falta de quórum para efetuar 380 

deliberações e informou que o tempo disponibilizado para a reunião se encerrou sem a 381 

definição para os encaminhamentos acordados pela plenária.  Diante do exposto, acordou 382 

com a plenária que será agendada outra reunião para deliberação dos encaminhamentos e 383 

disponibilizou o e-mail, telefone e endereço do COMUS para posteriores encaminhamentos e 384 

sugestões sobre o caso, dando um prazo preferencialmente de uma semana para que o 385 

COMUS possa trabalhar nas documentações enviadas. Sem prejuízo das solicitações a 386 

serem recebidas, o COMUS poderá de pronto demandar alguns encaminhamentos, tais 387 

como: questionamento a CETESB a respeito do laudo apresentado a Petrobrás e 388 

questionamento a Petrobrás a respeito da Proposta de Aditamento ao TAC Ambiental, 389 

contemplando a saúde Pública. Sugestão aprovada por unanimidade. Considerou que o mais 390 

importante da reunião são os encaminhamentos e se colocou a disposição para elaborar, 391 

acompanhar e direcioná-los aos órgãos competentes.  Agradeceu a presença de todos e 392 

informou que o Sr. Puríssimo disponibilizou o espaço do SINDIPETRO para a realização da 393 

próxima reunião, data a ser definida. Por último, agradeceu gentilmente a organização do 394 

Teatro por ter possibilitado a realização da Reunião do COMUS, atendendo a solicitação de 395 

urgência do COMUS. 396 
 __________________________________________________________________________________________________________ 397 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 398 

pelos presentes.  A reunião teve início às 16 horas e 20minutos, com término às 18 399 

horas e 30 minutos, pois teve que ser encerrada devido a um evento previamente 400 

marcado no Teatro Municipal - V Semana Municipal de Educação Física. 401 
Ata elaborada por                                Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da 402 
Silva. 403 

São Sebastião, 27 de agosto de 2013. 404 
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