SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMAM

REUNIÃO ORDINÁRIA
Data da Reunião: 18/05/2020
Horário: 18:00
Local: Videoconferência

PAUTA
1. Apresentação da plataforma a ser utilizada e esclarecimentos de dúvidas
quanto ao uso da ferramenta;
2. Apreciação e Deliberação da Resolução nº 002/2020, que trata da
regulamentação das reuniões do COMAM a serem feitas por videoconferência
durante o período de distanciamento social;
3. Informes Gerais.

FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ
Presidente do COMAM
Secretário de Meio Ambiente

Avenida Guarda Mor Lobo Viana, nº 435 - Centro – CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP
Tel.: (12) 3892-6000 – comam@saosebastiao.sp.gov.br
1 de 1

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MAIO DE 2020.
Ao décimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e vinte, segunda-feira, por
videoconferência na plataforma Zoom Meetings, tendo início após as dezoito horas,
depois de ser constatado quórum, o Senhor Flávio Fernandes de Queiroz, Secretário de
Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião
– COMAM, conforme Lei Municipal número dois mil quinhentos e nove de dois mil e
dezessete e Lei Municipal número dois mil quinhentos e oitenta e oito de dois mil e
dezoito, deu início a reunião desejando uma boa noite a todos. O Presidente Flávio disse
que as atas das reuniões anteriores haviam sido enviadas por email e perguntou se
alguém tinha alguma sugestão de alteração nas atas, ninguém respondeu, então ele
perguntou se todos aprovavam as atas enviadas por email e todos concordaram que sim.
Em seguida o Presidente disse que havia enviado por email a minuta da resolução
número dois de dois mil e vinte, que institui novas normas de procedimentos operacionais
para a retomada das reuniões e deliberações do Conselho Municipal de Meio Ambiente,
bem como do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal de Saneamento e
Infraestrutura durante o enfretamento da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) no
município de São Sebastião, então o Presidente apresentou na tela a minuta, enquanto
dizia que apenas o conselheiro Cláudio havia feito sugestões por email, depois perguntou
se os conselheiros queriam que fosse lida a minuta na íntegra ou apenas as partes que
receberam sugestões, todos concordaram em ler apenas as partes sugeridas, então a
Heleonora leu as sugestões e o Presidente colocou em votação e todas as sugestões
foram aprovadas por unanimidade, após isso o Presidente perguntou se mais alguém
tinha alguma sugestão e ninguém teve, então deu-se por aprovada por unanimidade a
resolução número dois de dois mil e vinte. O Presidente pediu então que os conselheiros
digitassem no chat as sugestões de pauta para reunião extraordinária, como haviam
escrito no grupo de WhatsApp para que seja preparada a próxima pauta, então a
conselheira Tatiana Prestes escreveu como pautas sugeridas: informações sobre
resultados com o uso dos Trituradores de Poda, como está sendo usado, quais itens do
projeto apresentado ao COMAM para compra dos trituradores foi implementado, e se não
foi o porquê e quando será, ela também escreveu que gostaria de ouvir o plano de
trabalho da SA Ambiental e relatório de quantidade de lixo coletado na cidade desde
janeiro de dois mil e dezoito até hoje. A conselheira Jacqueline solicitou a apresentação
dos documentos para saber sobre o terreno onde fica o manguezal da Enseada e se o
mesmo está pagando o IPTU. O Presidente solicitou também que fosse inserida a
deliberação sobre o licenciamento ambiental do cemitério do Jaraguá. O conselheiro
Luccas solicitou a inclusão das informações sobre quais são os processos de restauração
ecológica no município, a fim de cumprimento de TCRA em São Sebastião e se o
município tem áreas passíveis para essas restaurações. Todas as pautas sugeridas
foram aprovadas pelos conselheiros (as). O Presidente perguntou qual data os
conselheiros (as) queriam que fosse a reunião extraordinária, ele também disse que
preferia que fosse ainda nesta semana, pois como o Conselho ficou parado por algum
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tempo, haviam esses assuntos pendentes, então ele sugeriu que fosse na próxima
quarta-feira dia vinte, e pelo chat os conselheiros (as) votaram a favor, então o Presidente
deu como aprovada por unanimidade a reunião extraordinária no dia vinte de maio de
dois mil e vinte às dezoito horas e deixou em aberto a pauta para receber sugestões até a
terça-feira às dezessete horas. Estiveram presentes na videoconferência os conselheiros
(as): Flávio Queiroz, Daniel Mudat, Sandra Mori, Sérgio Braz, Guilherme Acien, Renata
Cruz, Jacqueline Vieira, Cláudio Gonçalves, Roger Kerr, Marco Craveiro e Tatiana
Prestes. Segue anexo a esta ata o email com as sugestões dadas pelo conselheiro
Cláudio e acatadas pelos conselheiros (as) presentes nesta reunião, bem como a
resolução aprovada pelos mesmos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
a presença e participação de todos e deu por encerrada a reunião, com esta ATA lavrada
e assinada por mim, Heleonora das Dores Lopes, secretária designada e o Presidente
deste Conselho, Flávio Fernandes de Queiroz.

Flávio Fernandes de Queiroz
Presidente do COMAM

CONSELHEIROS PRESENTES:
FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES
SANDRA REGINA MORI
SERGIO ARNALDO BRAZ
GUILHERME ACIEN RUIZ
RENATA FERREIRA DA CRUZ
JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA
CLAUDIO GONÇALVES TIAGO
ROGER MARQUES KERR
MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO
TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO

Heleonora das Dores Lopes
Secretária Designada

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE VINTE E
OITO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE.
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Locamail :: Re: CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 18.05.2020

Assunto:

Re: CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
EM 18.05.2020

De

<comam@saosebastiao.sp.gov.br>

Para:

<clgtiago.usp.br@gmail.com>

Data

18/05/2020 15:53

Boa tarde!
Obrigado pelas sugestões Professor! Elas foram inseridas na minuta a ser deliberada hoje.

Att,
---

FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ

Presidente do COMAM
Secretário de Meio Ambiente de São Sebastião

Em 14/05/2020 04:58, Cláudio Gonçalves Tiago escreveu:
Prezados,
Encaminho as minhas sugestões quanto ao texto da Minuta da Resolução 002.2020.
As sugestões estão destacadas em negrito vermelho, segundo os comandos de formatação de caracteres do
Gmail. Não tenho certeza se em outros sistemas de correio eletrônico elas serão facilmente visíveis.
No artigo 2 acrescentei uma frase pois, segundo todas as previsões, deveremos ter uma volta às atividades
presenciais em etapas, dependendo de uma série de condições com relação ao grupo de risco em que cada um
de nós se encaixa. Deste modo, com certeza, alguns de nós demorarão um pouco mais para poder retornar às
atividades. Pessoalmente, devido à minha idade e a uma série de problemas crônicos, eu deverei estar em um
dos últimos grupos a poder retornar às atividades presenciais. Assim, para que não ocorra qualquer prejuízo à
representação das instituições que representamos, considero importante acrescentar mais esta condicionante.
Art. 2 As reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dos Conselhos Gestores do Fundo Municipal de
Meio Ambiente e do Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura deverão ocorrer de forma virtual, por
videoconferência, de maio a dezembro de 2020 ou enquanto durar a suspensão dos atendimentos ao público nas
repartições públicas municipais ou, ainda, enquanto durar a restrição de comparecimento pessoal de
conselheiro por estar incluído em qualquer grupo de risco.

No artigo 4 considero importante incluir a possibilidade de se utilizar outra plataforma de comunicação caso seja
necessário, dado ao fato de plataformas e aplicativos deixarem de existir sem aviso prévio, além dos vários
problemas de segurança já relatados nesta e em várias outras plataformas de comunicação. Inclusive é muito
importante que todos utilizem apenas links oficiais da plataforma para download de aplicativos e conexão, pois
existem vários relatos confiáveis de download conjunto de vírus e outros programas com funções maliciosas
sendo instalados a partir de downloads de sites que não o da empresa oficial.
A inclusão desta possibilidade permite utilizarmos outras plataformas, caso necessário, sem qualquer
necessidade de editarmos e aprovarmos uma nova resolução.
Sugiro, também, a retirada da última frase, que deve fazer parte da mensagem a ser enviada aos conselheiros
com as instruções para o acesso à plataforma.

Art. 4 Para as reuniões por videoconferência deverá ser utilizada a plataforma Zoom Meetings ou , se
necessário, outra equivalente, que possa ser utilizada em computadores, notebooks, tablets e celulares. Para
o uso em computadores e notebooks não é necessário baixar o aplicativo, podendo ingressar na reunião pela
Web.

No artigo 6 as modificações são apenas para tornar o texto mais formal e menos coloquial, por se tratar de texto
de uma resolução a ser aprovada pelo Conselho.
https://webmail-seguro.com.br/saosebastiao.sp.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=125&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1
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Art. 6 Os links para acesso às reuniões serão disponibilizados através de mensagem de correio eletrônico
e do aplicativo WhatsApp no dia da reunião.

Agradeço a atenção e compreensão de todos.
Abraços,

Cláudio Gonçalves Tiago
Centro de Biologia Marinha
Universidade de São Paulo
Rodovia Manoel Hipólito do Rego, km 131,5
Praia do Cabelo Gordo
São Sebastião – SP
11612-109
BRASIL
e-mail: clgtiago@usp.br
e-mail: clgtiago.usp.br@gmail.com
tel: + 55 12 3862-8417
tel: + 55 12 3862-8431
Centro de Biologia Marinha
Universidade de São Paulo
e-mail: cebimar@usp.br
tel: + 55 12 3862-8400
http://www.usp.br/cbm/
On Mon, May 11, 2020 at 8:44 PM <comam@saosebastiao.sp.gov.br> wrote:
Prezadas e Prezados Conselheiros,

Considerando as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) no
município de São Sebastião;
Considerando o cancelamento das reuniões presenciais do COMAM desde março, como medida de
enfrentamento a pandemia da COVID-19;
Considerando a necessidade da retomada dos trabalhos desenvolvidos por este Conselho;
Considerando por fim a sugestão de Conselheiros para a retomada das reuniões por meio virtual,

Venho por meio deste enviar para apreciação e deliberação a Minuta da Resolução 002/2020 que trata da
regulamentação das reuniões a serem feitas por videoconferência durante o período de distanciamento social.
Qualquer sugestão de alteração deverá ser encaminhada impreterivelmente por email até o dia 15 de maio de
2020.
Convoco todas as Conselheiras e Conselheiros para a primeira reunião extraordinária por videoconferência que
se dará no próximo dia 18 de maio de 2020 às 18h00, em plataforma do Zoom Meetings por meio de
identificação a ser encaminhada no dia 18 de maio, conforme descrito na minuta da Resolução que segue
anexa a este.

Segue para apreciação de todos:
_ Pauta da reunião
_ Minuta da Resolução 002/2020
_ Ata da reunião do mês de março

-FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ
https://webmail-seguro.com.br/saosebastiao.sp.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=125&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1
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Presidente do COMAM
Secretário de Meio Ambiente de São Sebastião

https://webmail-seguro.com.br/saosebastiao.sp.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=125&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1
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Prefeitura Municipal de São Sebastião
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM
RESOLUÇÃO nº 002/2020

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, no
uso de suas atribuições, conforme Lei Municipal nº 2588/2018 que altera a
Lei Municipal nº 2509/2017 que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente, e dá
outras providências, e conforme o artigo 10 da Lei nº 232/2018 que institui o
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI e o
vincula à Secretaria Municipal de Meio Ambiente,

CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do COVID – 19 (Novo Coronavírus), inclusive determinado o
isolamento e quarentena de pessoas contaminadas ou suspeitas de
contaminação, para evitar a propagação do COVID - 19;
CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e
o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de
calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº
101, de 04 de maio de 2000;
CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de
São Paulo, referente às medidas preventivas de combate ao COVID – 19
(Novo Coronavírus);
CONSIDERANDO o Estado de Calamidade em que se encontra o Município,
nos termos do Decreto nº 7713/2020 de 20 de março de 2020;
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CONSIDERANDO os fatos públicos e notórios, de ampla divulgação pela
mídia nacional e internacional, com relação à pandemia anunciada pela
Organização Mundial de Saúde – OMS, relacionados ao “Novo Coronavírus”
COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 7789 de 30 de abril de 2020, que
que estabelece alteração no horário de funcionamento das repartições
públicas e a suspensão de atendimento ao público (pessoalmente) até o dia
31 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de
São Paulo, referente às medidas preventivas de combate ao COVID – 19
(Novo Coronavírus), de acordo com o Decreto Estadual nº 64.967 de 08 de
maio de 2020, que estende a quarentena até 31 de maio de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 7800 de 09 de maio de 2020, que
Estende o Estado de Calamidade Pública até o dia 31 de maio de 2020,
como medida necessária ao enfretamento da pandemia da COVID-19 (Novo
Coronavírus) no município de São Sebastião;

RESOLVE:
Art. 1 Instituir novas normas de procedimentos operacionais para
a retomada das reuniões e deliberações do Conselho Municipal de Meio
Ambiente, bem como do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo
Municipal de Saneamento e Infraestrutura, tendo em vista o bem estar dos
Conselheiros de Meio Ambiente e como medida de enfretamento da
pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) no município de São Sebastião.
Art. 2 As reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dos
Conselhos Gestores do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo
Municipal de Saneamento e Infraestrutura deverão ocorrer de forma virtual,
Avenida Guarda Mor Lobo Vianna, 435 - Centro – CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP
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por videoconferência, de maio a dezembro de 2020 ou enquanto durar a
suspensão dos atendimentos ao público nas repartições públicas municipais
ou, ainda, enquanto durar a restrição de comparecimento pessoal de
conselheiro por estar incluído em qualquer grupo de risco.
Art. 3 As reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente
continuaram a ocorrer nos mesmos dias e horários estipulados por seu
calendário anual, conforme Resolução nº 01/2020.
Art. 4 Para as reuniões por videoconferência deverá ser utilizada a
plataforma Zoom Meetings ou, se necessário, outra equivalente, que possa
ser utilizada em computadores, notebooks, tablets e celulares.
Art. 5 Será necessária a utilização de Webcam (do próprio
computador / notebook / tablet / celular), e sugere-se que seja utilizado fone
de ouvido e microfone, para evitar microfonia (pode ser o próprio fone de
ouvido do celular).
Art. 6 Os links para acesso às reuniões serão disponibilizados
através de mensagens de correio eletrônico e do aplicativo WhatsApp no dia
da reunião.
Art. 7 Enquanto perdurarem as reuniões por videoconferência,
apenas os Conselheiros de Meio Ambiente terão acesso ao link para
ingressar nas reuniões.
Art. 8 Os microfones permaneceram desligados durante as
reuniões, e para fazer uso da palavra será necessário fazer a solicitação pela
plataforma durante o decorrer da reunião. Essa medida é necessária para a
melhor qualidade do áudio.
Art. 9 As reuniões seguirão o Regimento Interno do Conselho
Municipal de Meio Ambiente do Município de São Sebastião, conforme o
Decreto Municipal nº 7358/2018 de 30 de novembro de 2018.
Avenida Guarda Mor Lobo Vianna, 435 - Centro – CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP
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Art. 10 As reuniões terão duração de 40 (quarenta) minutos,
podendo ser estendida por mais 40 (quarenta) minutos. Caso haja extensão
da reunião, será enviado novo link para acesso.
Art. 11 Esta Resolução entrará em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário do Conselho Municipal
de Meio Ambiente.

São Sebastião, 20 de maio de 2020.

FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente
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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LISTA DE PRESENÇA DOS CONSELHEIROS

EVENTO: Reunião ORDINÁRIA do COMAM - Exercício 2020
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FLÁVIO FERNANDES DE QUEIROZ
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO
MARCONI XAVIER DE OLIVEIRA
ANA CRISTINA ROCHA SOARES
FERNANDA CAROLINA SOUZA LIMA PALURI CUNHA
RHODNE SANTOS SILVA
SANDRA REGINA MORI
CESAR ARNALDO ZIMMER
NUBIA DOS ANJOS
ADRIANA AUGUSTO BALBO VENHADOZZI
ANNE RANGEL FARIA
GELSON ANICETO DE SOUZA
SERGIO ARNALDO BRAZ
GUILHERME ACIEN RUIZ
DANIEL GARRIDO MACEDO DE ARAÚJO
LUIS FELIPE DA SILVA LOBATO
HERMÍNIA MOREIRA SOUZA PORTES
MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ
RENATA FERREIRA DA CRUZ
ANDRÉ CHAGAS DA COSTA NEVES
JACQUELINE DE CASTRO VIEIRA
CLAUDIO GONÇALVES TIAGO
ALEXANDRE AMORIM RANALI DAVID
NIUARA HELENA LEAL TEDESCO
ANDRÉ VITÓRIO TESTON
ROGER MARQUES KERR
JULIANA DE LUNA CABRERA
MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO
FLÁVIO DOS SANTOS PEREIRA
LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO
SUELI STROPP
SERGIO PEREIRA DE SOUZA
TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO
TATIANA BENASSI FELIX
PAULO GRECO JUNIOR

DATA E HORA: 18/05/2020 às 18h00

ENTIDADE QUE
REPRESENTA
PODER PÚBLICO
PRESIDENTE - SEMAM
PODER PÚBLICO
SEO
PODER PÚBLICO
SESAU
PODER PÚBLICO
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
PODER PÚBLICO
SAJUR
PODER PÚBLICO
SECRETARIA DE TURISMO
PODER PÚBLICO
SESEP
PODER PÚBLICO
SEDUC
PODER PÚBLICO
SEFAZ

ONG - ICC
ONG - ICC
ONG - ASCAM
ONG - ITM
EDUCAÇÃO - CEBIMAR
EDUCAÇÃO - RAÍZES
COM/IND - APHM
COM/IND - APHM
CLA/PRO - AEAASS
CLA/PRO - AEAASS
CLA/PRO - ACESS
CLA/PRO - ACESS
CLA/PRO - OAB
CLA/PRO - OAB
FED/ASS - FEDRAÇÃO PRÓ
COSTA ATLÂNTICA
FED/ASS -AMIGOS DO GUAECÁ
FED/ASS - SOMAR
FED/ASS - AMO PAÚBA

LOCAL: VIDEOCONFERÊNCIA

RUBRICA

EMAIL

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
-

fqueiroz.ma@hotmail.com

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
-

contato@icc.eco.br, fecarbonelli@hotmail.com

dhmzed@hotmail.com
luis.eduardo@saosebastiao.sp.org.br
marconi.oliveira@saosebastiao.sp.gov.br
ana.soares@saosebastiao.sp.gov.br
deptovigsaudess@gmail.com
dpraia@saosebastiao.sp.gov.br
sandra.mori@hotmail.com
cesarazimmer@gmail.com
nuanjos@hotmail.com
adrianabalbo@saosebastiao.sp.gov.br
annefaria9@gmail.com
gelson.souza@saosebastiao.sp.gov.br
sergio.bras@saosebastiao.sp.gov.br
seducsaosebastiao@gmail.com
lobatoadvogados@hotmail.com
herminiaportes@gmail.com

cruz.renata@hotmail.com.br
ascam.camburi@gmail.com
terraemar.sseba@gmail.com, jacque.itm@gmail.com
cebimar@usp.br, clgtiago@usp.br
raizesinstituto@gmail.com, lopesranali@uol.com.br
contato@praiademaresias.com.br, niuara@tocadapraia.com.br
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