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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Data da Reunião: 01/12/2017 

Horário: 18:30 

Local: Observatório Municipal 

 
 
 

PAUTA 
 
 
    

 ABERTURA DA REUNIÃO E APRESENTAÇÕES; 

 ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE – COMAM; 

 INFORMES GERAIS. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anacleto Oliveira Neto 
Presidente do COMAM 

Secretário de Meio Ambiente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMAM 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2017. 

Ao primeiro dia de dezembro de dois mil e dezessete, sexta-feira , no ObseNatório Mun icipal de São 

Sebastião, situado a Avenida Doutor Altino Arantes , número duzentos e oitenta e quatro, no centro da 

cidade, tendo sua primeira chamada às dezoito e trinta e a segunda e última chamada às dezenove 

horas, ambas feitas pelo Anacleto de Oliveira Neto, Secretário de Meio Ambiente e Presidente do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião - COMAM, conforme Lei Municipa l nº 

2509/2017, deu início a reunião, dando as boas vindas , agradecendo a presença de todos em nome da 

Prefeitura Municipal de São Sebastião e do Prefeito Felipe Augusto. Após isso, o Presidente solicitou 

que todos os presentes assinassem a lista de presença que encontrava-se próxima a escada. Em 

seguida, o Presidente leu a pauta da reunião do dia e explicou que haveria a votação para a escolha 

dos representantes da sociedade civil organizada como membros do COMAM, ele também aproveitou 

a oportunidade para apresentar os membros representantes do poder público indicados através do 

Ofício nº 1642/201 7 - Gabinete do Prefeito. Dando sequência a reunião, o Secretário Adjunto de Meio 

Ambiente Auracy Mansano Filho leu as representatividades e a quantidades de vagas de membros 

representantes da sociedade civil a serem votadas, após isso ele solicitou aos pares que se reunissem 

para decidirem quem seriam os candidatos as vagas a serem ocupadas. Os pares se reuniram , e por 

aclamação foram escolhidos os seguintes representantes: como representantes de ONG ambiental ista 

sediada em São Sebastião, o titular escolhido foi o senhor André Motta Waetge, representando o 

Instituto ConseNação Costeira - ICC, e o suplente escolhido foi o senhor Thiago Bertassoni, 

representando o Grupo de Proteção a Natureza - GPN; como representantes de instituição de ensino, 

pesquisa e extensão em Meio Ambiente sediada em São Sebastião, o titular escolhido foi o Professor 

Claudio Gonçalves Tiago, representando o Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo -

Cebimar, e o suplente escolhido foi o senhor Alexandre Amorim Ranali David, representando o Instituto 

de Educação e Cultura Raízes; como representantes de instituição dos setores de comércio, indústria e 

seNiços de São Sebastião, o titular escolhido foi a senhora Niuara Helena Leal Tedesco, e como 

suplente o senhor Rodrigo Alves Costa , ambos representantes da Associação de Pousadas e Hotéis 

de Maresias - APHM ; como representantes de Associações de Classe ou Profissionais, foram 

escolhidos como titulares o senhor Jorge Tanaka representando a Associação dos Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião - A.E.A.A.S.S e o senhor Willer Borges representando a 

Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião - ACESS, como suplentes foram escolhidos o 

senhor Wesley Santana representando a A.E.A.A.S.S e o senhor Manoel de Jesus Trindade 

representando a Associação de Monitores de Ecoturismo, Esporte de Aventura e de Guarda Parques 

de São Sebastiao - AME-SS; e por fim , como representantes de Federações e/ou Associações de 

Moradores de Bairro foram escolhidos como titulares o senhor Eliseu Pires Arantes com~ 

representante da Sociedade Amigos de Maresias - SOMAR e a Doutora Maria Fernanda Carbonel li 

representando a Sociedade Amigos da Baleia - Sabaleia, e como suplentes foram escolhidos 

senhora Adriana Taurino do Rosário Vessicchio representando a SOMAR e o senhor Ronaldo 

Figueiredo representando a Associação Amigos Canto do Moreira - AACM. Em seguida, o Presidente 

, perguntou se alguém se opunha ao resultado final , e pelos membros terem sido escolhidos por 

1-aclamação, ninguém se opôs. Dando continuidade a reunião , o Presidente informou que o COMAM 

enviaria ofício as instituições solicitando a formalização das indicações de cada uma e agradeceu a 

r presença de todos na reunião. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada essa reunião , com 

esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora Lopes Arruda , secretária designada, e o Presidente 

deste Conselho, Anacleto de Oliveira Neto. 

Anacleto de Oliveira Neto 
Presidente do COMAM 

(i , 
Heleonora Lopes Arruda 

Secretária Designada 
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