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

REUNIÃO ORDINÁRIA
Data da Reunião: 09/12/2021
Horário: 16:00
Local: Videoconferência (Zoom Meetings)

PAUTA – RETIFICADA
1. Informes Gerais;
2. Relatório mensal das ações de fiscalização ambiental;
3. Deliberação sobre o uso de recursos do FUNDAM para a contratação de
empresa especializada para a elaboração do Plano Municipal da Mata
Atlântica;
4. Prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo
Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura no exercício de 2021;
5. Prestação de contas dos trabalhos realizados pela SEMAM em 2021: Meio
Ambiente, Socioambiental, Licenciamento Ambiental, Pesca, Agricultura,
Administrativo e Fiscalização Ambiental;
6. Apresentação da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal;
7. Análise e deliberação da Resolução nº 08.2021.COMAM – Que dispõe sobre a
revogação da Resolução nº 01/2018 que “aprova as normas de procedimentos
operacionais para a solicitação de recursos por demanda espontânea e
induzida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUNDAM”;
8. Análise e deliberação da Resolução nº 09.2021.COMAM – Que dispõe sobre o
Calendário anual de reuniões do COMAM em 2022;
9. Análise e deliberação da Resolução nº 10.2021.COMAM - Que estabelece as
linhas temáticas prioritárias para acesso aos recursos do FUNDAM para o
exercício de 2022;
10. Apresentação e deliberação do Plano de Trabalho do COMAM para 2022;
JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO MELLO
Presidente do COMAM
Secretário de Meio Ambiente

Avenida Guarda Mor Lobo Viana, nº 435 - Centro – CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2021.
Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, quinta-feira, por
videoconferência na plataforma Zoom Meetings, tendo início após às dezesseis horas,
depois de constatado quórum, o Senhor José Augusto de Carvalho Mello, 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 tarde a todos. O
Presidente José Augusto menciona sobre ter retificado a pauta por motivos diversos e
iniciou os informes gerais informando que a Prefeitura convocou quinze novos ficais
para a Secretaria do Meio Ambiente, mas que conforme informado pelo Departamento
de Recursos Humanos, apenas nove se apresentaram para entregar os documentos,
portanto haverá o acréscimo de nove fiscais ao corpo da fiscalização ambiental a
partir deste mês. O Presidente agradeceu a todos que votaram a favor para poder
fazer a compra do trator que atenderá à Associação de Pecadores de Boiçucanga e
ressalta que é a primeira vez que o Conselho Municipal do Meio Ambiente atende a
comunidade pesqueira de São Sebastião, então o Presidente segue dizendo que a
revisão da lei de corte de árvores está na Câmara Municipal para votação na próxima
sessão e informa ainda que a SEMAM receberá vinte computadores do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações referente ao Programa E-lixo e que o servidor André
Casseano, conhecido como “Penca” está recolhendo os equipamentos eletrônicos
que as pessoas querem descartar para que as peças sejam recicladas e convertidas
em novos computadores para a Prefeitura. Encerrando os informes gerais o
Presidente informa o início das obras da Sabesp em atendimento ao Plano Municipal
de Saneamento, obra esta com valores na casa de vinte e nove milhões de reais e
prazo estimado para término das obras em fevereiro de dois mil e vinte e quatro,
conforme o contrato, gerando cerca de cento e vinte novos empregos diretos em
Maresias. O Presidente então faz uma inversão nos itens da pauta e passa a palavra
para o Comandante Maciel falar a respeito da apresentação da Inspetoria Ambiental
da Guarda Civil Municipal. O Comandante Maciel desejou boa tarde a todos e
começou a fala mencionando sobre os benefícios que serão alcançados com a
Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal em relação às ocupações
desordenadas, fiscalizações e patrulhas onde existam ecossistemas sujeitos à
proteção ambiental e marítima. O Presidente assume a palavra explanando sobre a
segurança no Município de São Sebastião, dizendo que o município é o mais seguro
do Litoral Norte e o quinto mais seguro do Brasil, então ele agradece a determinação
e apoio do prefeito Felipe Augusto à Guarda Civil Municipal. O Comandante Maciel se
manifesta e pede desculpa por não poder acompanhar a reunião pois precisa
participar de outra reunião. O Presidente agradece a participação do Comandante e
fala sobre as operações previstas para o período do natal, ano novo e temporada. O
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conselheiro Luiz Tadeu se manifesta e pergunta sobre o efetivo previsto para a
Inspetoria Ambiental. O Presidente responde que iniciará com uma base em Juquehy
com cinco inspetores que somarão com os oito ficais ambientais da Costa Sul e após
o novo concurso previsto para o ano que vem, os quadros serão aumentados. O
Senhor José Augusto informa que a secretaria está a disposição de todos e que ele
tem atendido a todos graças ao apoio da equipe da Secretaria do Meio Ambiente em
essencial aos servidores que estão presentes na reunião. O Presidente diz que novas
mudanças estão para acontecer com a divisão de fiscalização e comenta sobre os
planos de fiscalizações de verão tanto nas praias quanto nos bairros. O Presidente
passa para o item quatro da pauta e apresenta a prestação de contas das atividades
do COMAM em dois mil e vinte e um e informa que aconteceram doze reuniões
ordinárias, três reuniões extraordinárias, quatro reuniões da câmara técnica de
resíduos sólidos, a elaboração de quatro resoluções, a elaboração da revisão da lei
número dois mil seiscentos e trinta e sete de dois mil e dezenove e a elaboração do
termo de referência para a contratação de empresa especializada para a elaboração
do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. O Presidente passa para
a apresentação do segundo item da pauta, que é o relatório mensal das ações de
fiscalização ambiental, então pede para o Secretário Adjunto Daniel Mudat fazer a
apresentação. O Daniel Mudat assume a apresentação e inicia sua fala desejando
boa tarde a todos, em seguida apresenta o relatório mensal das ações de fiscalização
ambiental, informando que em novembro foram atendidas setenta e três denúncias
através de boletim de constatação, vinte ofícios do Ministério Público, oito denúncias
através do canal E-ouve, dez denúncias através de E-mail e tramitados quatrocentos
e oitenta e três Processos Administrativos, sendo sessenta e quatro atendidos pelas
equipes de rua e quatrocentos e dezenove com tramitação interna na Semam; ele diz
ainda que em relação as autuações gerais foram lavradas vinte e sete autos de
demolição, três autos de embargos, dezesseis multas e setenta e quatro notificações,
totalizando o valor das multas em cinquenta e sete mil cento e noventa reais. Após
isso, Daniel passou a palavra para o fiscal Luis Antônio, mais conhecido como
“Cabrera”, que recebe a palavra desejando uma boa tarde a todos e apresenta o
relatório sobre a vistoria na rede coletora de esgoto da Sabesp em Barra do Una,
mostra também algumas fotos da utilização do Insuflador de Fumaça em ações e
passa a programação das ações de fiscalização com o uso do Insuflador de fumaça
em dois mil e vinte e dois. O Presidente assume a reunião e começa a falar da
deliberação sobre o uso de recursos do FUNDAM para a contração de empresa
especializada para a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica. O conselheiro
Luiz Tadeu usa a palavra e diz que não consegue ver o valor deste recurso que vai
ser usado para a deliberação. O Presidente responde que o valor vai ser passado só
depois que houver o termo de referência para a contratação. Os presentes debatem
sobre o assunto e fica decidido que o conselho concorda com a contração de
empresa especializada para a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica,
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devendo a Semam, em momento oportuno apresentar os valores para a deliberação
sobre o uso de recursos da FUNDAM. O Presidente prossegue falando sobre a
prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal de
Saneamento Ambiental e de Infraestrutura no exercício de dois mil e vinte e um, e diz
que o valor atual em conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente é de um milhão
duzentos e noventa e um mil quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos e o
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura possui dois milhões
duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos e setenta e nove reais. A conselheira
Fernanda usa a palavra para perguntar sobre a existência de proposta de utilização
dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento principalmente para os núcleos não
atendidos pela Sabesp. O Presidente faz uma consideração para os conselheiros e
diz que a Semam conseguiu junto ao FEHIDRO recursos para fazer o sistema de
esgotamento sanitário do Sítio Velho, que havia ficado de fora do cronograma atual
do contrato com a Sabesp e disse que agora a Semam fará projetos para atendimento
do núcleo Baleia Verde e outros núcleos não atendidos pela Sabesp. O Presidente
passou para o próximo item da pauta que é a prestação de contas dos trabalhos
realizados pela Semam em dois mil e vinte e um, então ele iniciou apresentando o
balanço do departamento administrativo, informando dados de processos tramitados,
memorandos e ofícios. O conselheiro Luiz Tadeu usa a palavra e indaga a grande
quantidade de demanda de trabalho para a quantidade de funcionários. O Presidente
responde ao conselheiro que o número de funcionários dobrou com o último concurso
e que por isso o serviço está sendo executado bem e rápido, em seguida ele passou
para as atividades do departamento de meio ambiente, passando a palavra para o
diretor Flávio Queiroz, que por sua vez assume a palavra e começa apresentando
sobre as atividades da divisão socioambiental e o desenvolvimento dos programas: Elixo, educação ambiental no viveiro municipal com os alunos das redes particular e
municipal e hortas comunitárias; depois apresentou as atividades da divisão de
licenciamento ambiental e o número dos processos realizados pela equipe no ano, e
por fim falou sobre a divisão de projetos e convênios, os dados dos projetos e seus
status. Na sequência o Presidente passou a palavra para a diretora do departamento
de pesca, agricultura e abastecimento, a senhora Simone Monteiro, que assumiu a
palavra e falou sobre as ações realizadas pelo departamento, como reuniões, cursos,
palestras, certificados, ações conjuntas com a colônia de pescadores Z14, ações
relacionadas aos ranchos de pesca, ações ligadas a documentação dos pescadores,
convênios, visitas técnicas, algumas parcerias como a polícia ambiental, a marinha do
Brasil, o Senar e o ICMBio. Então o secretário adjunto Daniel Mudat teve a palavra e
apresentou os números relativos as atividades da fiscalização ambiental durante o
ano, incluindo autos, processos administrativos, atendimentos de ofício e denúncias,
ações de retirada de cachorros das praias, ações conjuntas nas ilhas, ações
conjuntas para apreensão de materiais para cumprimento de ordem de demolição e
operação conjunta com sobrevoo de drone. O presidente agradeceu todas as
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parcerias com outras secretarias. A conselheira Niuara agradeceu pela parceria da
secretaria do turismo com a secretaria do meio ambiente. O presidente passou a
palavra para a secretária executiva do COMAM, então a Heleonora explicou sobre a
ordem da numeração e dos anos de publicação das resoluções do COMAM, depois
explicou que a resolução número um de dois mil e dezoito do COMAM não é viável de
aplicação, pois a procuradoria municipal apontou inconsistências na mesma e cita que
por isso é preciso que haja a revogação desta resolução para evitar futuros
problemas, e completa sua a fala dizendo que incluiu no planejamento para o primeiro
trimestre de dois mil e vinte e dois a criação de uma nova resolução, estipulando e
esclarecendo quais são os procedimentos que o terceiro setor precisa seguir para ter
acesso aos recursos financeiros do FUNDAM. A Heleonora continua com a palavra e
ressalta a importância da revogação da resolução em questão e diz que os
procuradores municipais foram consultados e afirmaram que a ação é passível e que
a resolução pode ser revogada através de outra resolução; completa dizendo que no
plano de trabalho está previsto a elaboração de uma nova resolução especificando
como o terceiro setor pode acessar os recursos do FUNDAM, e finaliza pedindo a
colaboração do conselho para resolver esse problema. A conselheira Fernanda
assume a palavra e sugere a realização de um profundo debate do COMAM a
respeito do assunto e a definição dos critérios de utilização sobretudo a respeito do
chamamento público para os projetos ambientais que ficaram pendentes, para que
inicie o repasse para a sociedade civil e conclui sua opinião dizendo que concorda
com a revogação desde que seja substituída por outra no mesmo ato. Os presentes
discutem sobre o assunto e o presidente sugere colocar a revogação da resolução em
votação. O Presidente assume a palavra e pergunta quem é a favor de revogar a
resolução número um de dois mil e dezoito, então a revogação é aprovada por
unanimidade e o presidente encerra a votação agradecendo a todos. O presidente
segue a reunião falando sobre a análise e deliberação da resolução número nove de
dois mil e vinte e um, então faz uma breve leitura da resolução e apresenta o
calendário anual de reuniões ordinárias do COMAM para o ano de dois mil e vinte e
dois. O conselheiro Luiz Tadeu se manifesta e faz um protesto em relação ao horário
das reuniões que torna-se inacessível a sociedade civil. Sem manifestações contra a
deliberação o Presidente declara a resolução número nove de dois mil e vinte e um
aprovada por unanimidade. O Presidente prossegue a reunião e apresenta a minuta
da resolução número dez de dois mil e vinte e um, que estabelece as linhas temáticas
prioritárias para acesso aos recursos do FUNDAM para o exercício de dois mil e vinte
e dois; explica também que em relação a esta, é necessário que seja votado
anualmente de acordo com a necessidade de cada ano. Sem manifestação contrária,
a resolução número dez de dois mil e vinte e um é aprovada por unanimidade. O
Presidente prossegue a reunião e realiza a apresentação e deliberação do Plano de
Trabalho do COMAM para dois mil e vinte e dois. A conselheira Fernanda se
manifesta e pede a inserção da elaboração de edital de chamamento público para
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projetos socioambientais. O Presidente agradece a colaboração da conselheira e
insere a sugestão ao documento, então coloca em votação o Plano de Trabalho do
COMAM para dois mil e vinte e dois. Sem manifestação contrária, o plano é aprovado
por unanimidade. O presidente faz um discurso de agradecimento a todos os
conselheiros. O conselheiro Luccas agradece em nome da ASCAM as mudas doadas
pela Semam e o apoio ao projeto de plantio de árvores nativas no ilhote de
Camburizinho e deseja um bom final de ano a todos. O Presidente agradece as
palavras do conselheiro Luccas, diz que a Semam tem um plano de erradicação de
Leucenas e plantios de mudas nativas no lugar das Leucenas retiradas, visando a
recuperação de áreas degradadas. O Presidente agradece a todos os conselheiros,
deseja boas festas e se despede. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por
encerrada a reunião, com esta ATA lavrada e assinada por mim, Heleonora das Dores
Lopes, secretária executiva e o Presidente deste Conselho, José Augusto de
Carvalho Mello

José Augusto de Carvalho Mello
Presidente do COMAM

Heleonora das Dores Lopes
Secretária Executiva

SEGUEM ANEXAS AS RESOLUÇÕES NÚMERO OITO, NOVE E DEZ DE DOIS MIL
E VINTE E UM DELIBERADAS NESTA REUNIÃO.
ATA APROVADA VIRTUALMENTE, CONFORME EMAIL DO COMAM DE QUINZE DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

CONSELHEIROS PRESENTES:
DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO
TALLES DA SILVA FULY
NIUARA HELENA LEAL TEDESCO
LEANDRO DOS SANTOS VICENTE
GUILHERME ACIEN RUIZ
MARIA FERNANDA CARBONELLI MUNIZ
ANGÉLICA MARIA PINO BUSTAMANTE
LUCCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL
CLAUDIO GONÇALVES TIAGO
ROGER MARQUES KERR
LUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO
TATIANA PRESTES DE BARROS ARAÚJO
TATIANA BENASSI FELIX
PAULO GRECO JÚNIOR

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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Prefeitura Municipal de São Sebastião
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMAM

RESOLUÇÃO nº 008/2021 – Que revoga a resolução
nº 01/2018/COMAM.

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,

Considerando os pareceres jurídicos dispostos no Processo Administrativo nº 5693/2021
sobre as resoluções do COMAM;

Considerando a deliberação do COMAM em reunião ordinária realizada no dia 09 de
dezembro de 2021;

RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Resolução nº 01/2018 que aprova as normas de procedimentos
operacionais para a solicitação de recursos por demanda espontânea e induzida ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente – FUNDAM.

São Sebastião, 10 de dezembro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO MELLO
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente
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Prefeitura Municipal de São Sebastião
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM

RESOLUÇÃO nº 009/2021 – Que estabelece o
Calendário anual do CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
para o ano de 2022.

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,

Considerando a deliberação do COMAM em reunião ordinária realizada no dia 09 de
dezembro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Estipular o calendário anual de 2022 de reuniões ordinárias do COMAM.

Art. 2º As reuniões ocorrerão mensalmente, toda a segunda quinta-feira do mês, às
16h00, de forma híbrida, tanto por videoconferência quanto presencialmente.

Art. 3º As reuniões presenciais acontecerão no Observatório Ambiental, situado na
Av. Dr. Altino Arantes, 284 - Centro, podendo ser alterado o local da reunião para a
Casa dos Conselhos ou outro local, conforme demanda, observando os protocolos de
segurança da saúde pública legalmente previstas enquanto perdurar a pandemia de
COVID-19.
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Prefeitura Municipal de São Sebastião
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM

Art. 4º As reuniões por videoconferência acontecerão pela plataforma Zoom, com as
identificações de cada reunião a serem enviadas junto com as pautas das reuniões.

Art. 5º No mês de janeiro não haverá reunião ordinária do COMAM, se necessário o
Presidente chamará uma reunião extraordinária.

São Sebastião, 10 de dezembro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO MELLO
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente

ANEXO I
Tabela com o calendário anual de reuniões ordinárias do COMAM para o ano de 2022.

DATAS DAS REUNIÕES
JANEIRO - RECESSO
10/02/2022
10/03/2022
14/04/2022
12/05/2022
09/06/2022
14/07/2022
11/08/2022
08/09/2022
13/10/2022
10/11/2022
08/12/2022
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Prefeitura Municipal de São Sebastião
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO nº 010/2021 – Que estabelece as linhas
temáticas prioritárias para acesso aos recursos do FUNDAM
para o exercício de 2022.

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,
CONSIDERANDO o artigo 14 da Lei Municipal nº 2588/2018;
CONSIDERANDO o artigo 17, que estabelece que compete ao COMAM
estabelecer diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do
Fundo, em conformidade com a Política Municipal do Meio Ambiente,
obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais;
CONSIDERANDO os artigos 4º, 16, 18 e 19 do Decreto Municipal nº
7359/2018;

RESOLVE:
Art. 1º Ficam estabelecidas como linhas temáticas prioritárias para
pleito do acesso aos recursos disponíveis no Fundo Municipal de Meio
Ambiente – FUNDAM durante o exercício do ano de 2022, conforme ordem
que segue:
a) Educação Ambiental
b) Resíduos Sólidos
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c) Ecoturismo
d) Outros
Parágrafo Único – Prioritariamente, serão aplicados recursos em
projetos nas escolas municipais, visando destacar a educação ambiental e o
respeito ao Meio Ambiente.
Art. 2º Para fins de repasse dos recursos, os mesmos serão
distribuídos, prioritariamente, conforme porcentagem que segue cada linha
temática:
a) Educação Ambiental – 40% (quarenta por cento);
b) Resíduos Sólidos – 20% (vinte por cento);
c) Ecoturismo – 20% (vinte por cento);
d) Outros – 20% (vinte por cento).
Art. 3º Os recursos a serem disponibilizados para pleito no
exercício de 2022 será o disponível em conta corrente do FUNDAM em 01de
janeiro de 2022, podendo ser atualizado em 01 de julho de 2022.
Art. 4º Para pleito do acesso aos recursos disponíveis no
FUNDAM deverão ser observadas as normas e procedimentos operacionais
estipulados pelas leis vigentes e resoluções do COMAM, bem como a análise
técnica da SEMAM e o parecer da Câmara Gestora do FUNDAM.
Art. 5º Os projetos aprovados ficam sujeitos à disponibilidade
orçamentária do fundo, podendo os recursos a serem captados pela entidade
proponente.

Avenida Guarda Mor Lobo Vianna, 435 - Centro – CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP
Tel.: (12) 3892-6000 – comam@saosebastiao.sp.gov.br
2 de 3

Prefeitura Municipal de São Sebastião
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Parágrafo Único – Para os casos em que a entidade proponente
fizer a arrecadação dos recursos para financiamento de seu projeto fora do
orçamento anual previsto pelo FUNDAM, não se aplicam os artigos 1º, 2º e 3º
desta resolução.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.

São Sebastião, 10 de dezembro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO MELLO
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Avenida Guarda Mor Lobo Vianna, 435 - Centro – CEP 11.608-530 - São Sebastião/SP
Tel.: (12) 3892-6000 – comam@saosebastiao.sp.gov.br
3 de 3

LISTA DE PRESENÇA DOs cONSELHEIROS

OGA

s TATIANA PRESTES DE BARROS ARAUJO F
TATIANA BENASSIFELIX
sPAULO GRECO JUNIOR

SERGIO PEREIRA DE SOUZA

TLUIZ TADEU DE OLIVEIRA PRADO
sGRAZIELA SANTOS

MARCO ANTONIO DO REGO CRAVEIRO
SFLAVIO DOS SANTOS PEREIRA

s JULIANA DE LUNA CABRERA

TROGER MARQUES KERR

sJACUELINE DE CASTRO VIEIRA
TCLAUDIO GONÇALVES TIAGO
SALEXANDRE AMORIM RANALIDAVID
sANDRE VITÓRIO TESTON

TLUCCAS HENRIQUE GOMES RIGUEIRAL

sANGELICA MARIA PINO BUSTAMANTE

SHERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES
IMARIA FERNANDA CARBONELLIMUNNZ

TLUIZ ALBERTODE FARIA

sMAIARA MUNIZ GRAFANASSI GOMES
GELSON ANICETO DE SOUZA
sLEANDRO DOS SANTOS VICENTE
TGUILHERME ACIEN RUIZ
sDANIEL GARRIDO MACEDODE ARAUJO

sNUBIA DOS ANJOS
TNIUARA HELENA LEAL TEDESCO

TCESAR ARNALDOZIMMER

sALESSANDRA MARINHO_
ISANDRA REGINA MORI
s TALLES DA SILVA FULY

MARIA ANGELA LAURITODE MORAES

ILUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO
s MARCONI XAVIER DE OLIVEIRA

JOSE AUGUSTO DE CARVALHO MELLO
S DANIEL HENRIQUE MUDAT FERNANDES

NOME

CA

FED/ASS AMO PAUBA

FED/ASS- SOMAR

FED/ASS -AMIGOS DO GUAECÁ

COSTA ATLANTICA

FEDIASS-FEDRAÇÃO PRÓ

CLAPRO-OAB

CLAPRO- OAB

CLA/PRO- ACESS

CLA/PRO- ACESS

CLA/PRO- AEAASS

CLAPRO- AEAASS

COM/IND APHM

COM/IND- APHM

EDUCAÇÃo - RAIZES

EDUCAÇÃO - CEBIMAR

ONG-ITM

ONG ASCAM

ONG-ICC

ONG 1CC

PODER
PUBLICO
SErA

PODER PUBLICO
SEDUC

PODER PUBLICO
SESEP

PODER PÚBLICO
SECRETARIA DE TURISMO

PODER PUBLICO
SAJUR

FUNDIARIA

PODER PÚBLICO
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO

PODER
PUBLICO
SESAU

SEO

PODER PUBLICO

PRESIDENTE - SEMAM

TA
PODER PÚBLICO

REPRESENT

ENTIDADE QUE

RAENTG

26<ENTG

PEsEATE

PeeieNTE

Peest TE
pestNTE

PeciGNT

PeGseNTC

PReAtNTE

P2esENTE

PeseNE

PPeseytE

P2eseNTE

RUBRICA

EMAIL

tatianabenassi@bol.com.bP
paulo@amopauba.org.br

guaecaquadras@gmail.com, tatiana@tiowdesenvolvimentosustentavel.com

grazielasnt@hotmail.com
sergio.p.souza@bol.com.br

sao.sebastiao@oabsp.org.br,ltop@uol.com.br

|lavio@keymarine.com.br

gerencia@acesaosebastiao.com.br, marco.crav@tera.com.br

aeaass@uol.com.br

contato@praiademaresias.com.br, andre@pantaimaresias.com.br
aeaass@uol.com.br

raizesinstituto@gmail.com, lopesranali@uol.com.br

cebimar@usp.br, clgtiago@usp.br

terraemar.ssepa@gmail.com, jacque.itm@gmail.com

angelica@Icc.eco.br
ascam.camburi@gmail.com

Contato@Icc.eco.br, fecarbonelli@hotmail.com

nerminiaportes@gmail.com

sefaz@saosebastiao.sp.gov.br

gelson.sOuza@saosebastiao.sp.gov.br
leandro.s.vicente@outiooK.com
seducsaosebastiao@gmail.com
seducsaosepastiao@gmail.com

munizmaiara@hotmail.com

nuanjos@hotmail.com
turismo.sadjunta@saosebastiao.sp.gov.br

sandra.mori@hotmail.com
tsfuly@hotmail.com
cesarazimmer@gmail.com

sesau@saosebastiao.sp.gov.br

sesau@saosebastiao.sp.gov.br

marconi.olveira@saosebastiao.sp.gov.br

dhmzed@hotmail.com
luis.eduardo@saosebastiao.sp.org.br

semam@saosebastiao.sp.gov.br

EVENTO: Reunião ORDINÁRIA do COMAM - Exercicio 2021 DATA E HORA: 09/12/2021 às 16h00 LOCAL: VIDEOCONFERENCIA

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Prefeitura Municipal da Estncia Balneáriade São Sebastião

1/1

