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Reunião Ordinária – ATA APROVADA 

Dia: 10 de setembro de 2013 

Horário de início: 14h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Renilson Sampaio de Carvalho (AEA) 
2. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
3. Renata Lemes de Paiva (CMSJC) 
4. José Roberto Schmidt (CETESB) 
5. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
6. Wilson Cabral de Sousa Junior (ITA) 
7. Maria do Rosário Rodrigues (OAB) 
8. Lincoln Delgado (GCE) 
9. Sueleide Prado (VALE VERDE) 
10. Andréa F. Bevilácqua (PMSJC) 
11. Rubens Negrini Pastorelli (PMSJC) 
12.  Francisco Roberto O. Couto(PMSJC) 
13. Sônia Maria Taucci (SPU) 
14. Boanésio Cardoso Ribeiro (URBAM) 

15. Geraldo Resende Mota (SAB Bosque) 
16. Maria Lucia F. Garcia (SAB Esplanada) 
17. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
18. Gustavo N. Bahia Diniz (SABESP) 
19. Sérgio Rosim (SindCET) 
20. Pedro A. B. Rovida (Sind. Engenheiros) 
21. Vicente Morais Cioffi (Sind. Químicos) 
22. Renato Traballi Veneziani (Sind. Rural) 
23. Antônio Guerra Almeida (SINTAEMA) 
24. Elizabete Maria Rocha (Coop. Futura) 
25. Maria Madalena S. Araújo ( Suçuarana) 
26. Maria Regina A. Silva (UNIVAP) 
27.  Ademir F. Gouvea (Polícia Florestal) 

Ausências justificadas: 
1. Paulo Roberto Peneluppi (AEA) 
2. Levidar Célia C. Pereira (CIESP) 
3. Maria Inez Capps (CIESP) 

4. Luiz Fernando Bernabe (SindCET) 
5. Rogério Penido (SINDUSCON)

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. André Luis Santos (COMUS 
2. Adelino L. O. Pezzi (COMUS) 
3. INPE 
4. Delma Vidal (CAMIN) 
5. Deborah M. C. Viola (CAMIN) 

6. Carlos Trunkl (SSM) 
7. José Roberto Fernandes Silva (SSM) 
8. Sindicato Trabalhadores Rurais 
9. Sindicato dos Petroleiros 

 
Pauta: 

1.    Abertura dos Trabalhos – Secretária de Meio Ambiente - Andréa Bevilácqua. 
2.    Posse aos conselheiros ainda não empossados; 
3.    Aprovação da ata pendente;  
4.    Discussão e aprovação do Regimento Interno 
5.    Plano de Comunicação do COMAM; 
6.    Informes gerais pertinentes; 

 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia dez de setembro de dois mil e treze, a 1 

Presidente do COMAM/SJC, Srª Andréa Bevilácqua (PMSJC)  iniciou a reunião dando 2 

boas vindas aos presentes. Além dos conselheiros, com direito a voto, acima listados, 3 

estiveram presentes ainda os (as) conselheiros (as), Dulce Rita Andrade Dabkiwicz, 4 

Carolina Dell Aquila Siqueira e Rogério Cyborg. Logo no início da reunião, Srª Andréa 5 

Bevilácqua (PMSJC) fez um apelo à Câmara Social. Disse ter recebido uma solicitação 6 

dos vereadores que compõem este COMAM para que o horário da reunião não ultrapasse 7 

às dezessete horas, para que eles pudessem participar da reunião, sem prejuízo das 8 

participação dos mesmos na Sessão Ordinária, na Câmara Municipal. Ato contínuo, 9 
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colocado a proposta em votação e teve aprovação por unanimidade. Passada a votação, 10 

inicio tão logo foi possível às tratativas para a aprovação da Minuta da Ata relativa à 11 

reunião do dia seis de agosto de dois mil e treze. Perguntou se algum conselheiro 12 

gostaria de fazer algum destaque, mas não houve manifestação. Colocou em votação e a 13 

Ata foi aprovada também por unanimidade. Vencida mais essa etapa, Srª Andrea 14 

Bevilácqua (PMSJC), deu início aos debates referentes à Minuta do Regimento Interno 15 

proposto pela Câmara Técnica. A presidente agradeceu ao grupo de conselheiros que 16 

compôs a Câmara Técnica e explicou aos que não participaram da última reunião como 17 

funcionou o cronograma de funcionamento da Câmara Técnica. Dando continuidade, 18 

frisou que ficou acertado que só seriam debatidos artigos que fossem alvos de destaque, 19 

informando, portanto que a Minuta não seria lida em sua integralidade durante a reunião. 20 

Conselheiro Sr. Vicente Cioffi (Sind. Dos Químicos) solicitou a palavra para parabenizar a 21 

Câmara Técnica e de pronto, sugeriu que o Sr. Wilson Cabral (ITA), coordenador da 22 

Câmara Técnica, fizesse uma breve explanação sobre todo o trabalho efetuado pela 23 

Câmara Técnica. Srª Andréa Francomano (PMSJC) acatou a sugestão, convidou Sr. 24 

Wilson Cabral (ITA) para fazer a apresentação do documento proposto. Sr. Wilson Cabral 25 

(ITA) inicia sua explanação, onde parabeniza os componentes do grupo pelo belo trabalho 26 

produzido, dizendo que as discussões foram muito profícuas. Informa também que após 27 

entregar o documento à Câmara Social para análise e sugestões, apenas três 28 

conselheiros fizeram destaques. E acrescenta que, Srª Delma Vidal (CAMIN) e Sr. Paulo 29 

Peneluppi (AEA) fizeram destaques pontuais e Sr. Geraldo Mota (SAB Bosque) fez 30 

destaques mais conceituais. Passada a apresentação, Sr. Wilson Cabral (ITA) sugeriu 31 

que a aprovação seja realizada em bloco. Disse que como não houve nenhuma sugestão 32 

em tempo hábil, é possível entender que houve aprovação tácita do documento. Srª. 33 

Andréa Francomano (PMSJC) concorda com Sr. Wilson Cabral (ITA) e solicitou que ele 34 

fizesse a apresentação das discussões internas do grupo da Câmara Técnica. Sr. Wilson 35 

Cabral (ITA) iniciou a apresentação item a item, mas com a decisão plenária de que não 36 

haveria nenhum destaque nesse momento. De início, já alegou que a única controvérsia 37 

que ainda existia, se referia ao número mínimo de reuniões ordinárias que o COMAM 38 

deverá realizar obrigatoriamente todos os anos. Em sua explanação, Sr. Wilson Cabral 39 

(ITA) apresentou todos os pontos de discussão dentro do grupo acrescentados das 40 

sugestões dos conselheiros da Câmara Social. Terminada a apresentação, foi aberta a 41 

palavra aos presentes. O primeiro a pedir a palavra foi o Sr. Salvador Arnone (Partido 42 

Verde), que estava na reunião como convidado, que questionou sobre as formas pelas 43 

quais os munícipes poderiam acessar os documentos relativos às decisões do COMAM. 44 

De pronto, Srª Andréa Bevilácqua (PMSJC) respondeu que o Regimento Interno deve 45 

regular o funcionamento das reuniões do Conselho, mas que um Plano de Comunicação 46 

para o COMAM já estava nos planos da Secretaria Executiva e que inclusive constava 47 

como ponto de pauta da reunião. Sr. Wilson Cabral (ITA) aproveita a oportunidade para 48 

informar que o tema foi discutido e foi decidido que a Comunicação com os munícipes, 49 

seria debatida dentro da Câmara Social. Srª Maria do Rosário (OAB) pede atenção dos 50 

conselheiros para as datas, horários e quóruns para as reuniões. Conselheiro Lincoln 51 

Delgado (GCE) explana sobre as tarefas do COMAM e diz que o calendário proposto da 52 

reunião do dia seis de agosto de dois mil e treze deve ser respeitado e que o número de 53 

reuniões ordinárias que está sendo discutido atualmente terá validade apenas a partir do 54 

ano de dois mil e quatorze. Sr. Lincoln Delgado (GCE) finaliza sua fala deixando claro que 55 

entende que seis reuniões ordinárias anuais são suficientes. Srª Andréa Bevilácqua 56 

(PMSJC) defende sua proposta de seis reuniões ordinárias anuais, alegando que 57 

reuniões mensais acabam causando o esvaziamento das reuniões. Sr. Vicente Cioffi 58 

(Sind. Dos Químicos) solicitou a palavra para informar que na opinião dele o COMAM/SJC 59 

deveria realizar ao menos dez reuniões ordinárias ao ano e se apoiou no funcionamento 60 

de outros conselhos no município para defender sua tese. O conselheiro alegou ainda que 61 
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sempre haverá questões ambientais para serem debatidas. Por fim, defendeu seu 62 

posicionamento dizendo que quanto maior o número de reuniões, mais os conselheiros 63 

terão afinidade. Sr. Rubens Pastorelli (PMSJC) pediu a palavra para informar que como 64 

consta em ata aprovada, as reuniões de 2013 já estão definida. Sr. Carlinhos Tiaca, 65 

representante da Câmara Municipal, solicitou atenção com a redação do número de 66 

reuniões. Sr. Wilson Cabral (ITA) retomou a palavra para informar que dentro da Câmara 67 

Técnica defendeu o número de  quatro reuniões por ano, mas acrescenta que quatro seria 68 

o número de reuniões ordinárias e que extraordinariamente o COMAM pode se reunir 69 

quantas vezes entender necessário. Por fim, acatou a sugestão da presidência, de seis 70 

reuniões anuais. Srª Sueleide Prado (VALEVERDE) solicitou a palavra para informar que 71 

entende que quatro reuniões ordinárias é um número suficiente. Sr. Pedro Rovida (Sind. 72 

Dos Engenheiros) pede a palavra para concordar com a mesa diretora, dizendo que seis 73 

reuniões são suficientes. Sr. José Schimdt (CETESB) também concorda com o numero de 74 

seis reuniões. Srª Andréa Francomano (PMSJC) retoma a palavra e coloca em votação o 75 

número de reuniões. Informou que estão em votação quatro, seis ou dez reuniões. 76 

Contados os votos, ficou decidido pela Câmara Social, com vinte e um votos a favoráveis, 77 

que serão realizadas seis reuniões ordinárias anualmente. A proposta de quatro reuniões 78 

recebeu três votos e a proposta de dez reuniões recebeu dois votos. Srª Maria do Rosário 79 

(OAB) apontou contradições nos artigos doze e dezessete, que logo foram explicadas 80 

pelo coordenador do grupo. Srª Andrea Bevilácqua (PMSJC) solicitou a alteração do 81 

CAPUT do artigo doze como resultado da votação do número de reuniões ordinárias 82 

anuais. Vencido o tema Regimento Interno, Sr. Wilson Cabral (ITA) sugeriu que fossem 83 

realizas cinco reuniões no ano de dois mil e treze, na tentativa de se aproximar do número 84 

de seis reuniões ora aprovado. Srª Andrea Bevilácqua (PMASJC) se interessou pela 85 

sugestão e propôs a realização de uma reunião festiva. Sua proposta foi de que a reunião 86 

ordinária agendada para o dia dez de dezembro de dois mil e treze fosse antecipada das 87 

18h para às 14h. E neste mesmo dia, a partir das 18h se iniciasse uma nova reunião, 88 

agora festiva. Colocou em votação tal proposta, que foi aprovada por todos os presentes. 89 

Assim sendo, ficou definido que dia dez de dezembro de dois mil e treze a reunião não 90 

mais ocorrerá às dezoito horas, e sim às quatorze horas e que às dezoito horas do 91 

mesmo dia se iniciará uma nova reunião, dessa vez, festiva. Isto posto, Srª Andréa 92 

Bevilácqua (PMSJC) encerra os debates relativos ao Regimento Interno e dá início aos  93 

trabalho referentes ao Plano de Comunicação para o COMAM e sugere que seja formada 94 

uma Câmara Técnica para isto. Ato contínuo abre a palavra para que os conselheiros 95 

apresentem sugestões. Sr. Lincoln Delgado (GCE) solicita a palavra para dizer que a 96 

comunicação é uma das obrigações da Secretaria Executiva e diz ainda que  a página do 97 

COMAM deve ser linkado à página da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dentro do 98 

site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Por fim, Sr. Lincoln Delgado (GCE) 99 

sugeriu que a Secretaria Executiva deve ser responsável por elaborar um plano de 100 

comunicação. Sr. Vicente Cioffi (Sind. Dos Químicos) sugeriu que a imprensa da 101 

Secretaria de Meio Ambiente apresente um plano de comunicação na próxima reunião. 102 

Srª Andréa Bevilácqua (PMSJC) retomou a palavra e questionou a plenária sobre as 103 

sugestões dos conselheiros Lincoln (GCE) e Vicente Cioffi (Sind. Dos Químicos). Todos 104 

concordaram. Passados os debates, Srª Andrea Bevilácqua (PMSJC) disse entender que 105 

a comunicação com a população é fundamental e que por isso, a Secretaria Municipal de 106 

Meio Ambiente assumirá, dentro de sua capacidade, a responsabilidade por elaborar um 107 

plano de comunicação. Sr. Lincoln Delgado (GCE) parabeniza a postura da presidente e 108 

diz ainda que a comunicação do COMAM com a população será melhorada dia a dia, 109 

escutando as sugestões dos próprios conselheiros. Dando seguimento à reunião, Srª 110 

Andréa Bevilácqua (PMSJC) encerra os debates constantes da pauta e passa a explanar 111 

sobre os encaminhamentos gerais. Disserta principalmente sobre a formação dos grupos 112 

de trabalhos para a elaboração do Plano Municipal de Arborização e Plano Municipal de 113 
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Resíduos Sólidos. Passadas algumas informações, a presidência abre a palavra aos 114 

conselheiros. Sr. Carlinhos Tiaca (CMSJC) pediu a palavra para parabenizar a 115 

organização da Conferência Municipal de meio Ambiente. Frisa a grande participação dos 116 

jovens. Na sequência, Sr. Wilson Cabral (ITA) solicitou a palavra para discordar sobre o 117 

modo como alguns assuntos estão sendo encaminhados pela Prefeitura Municipal. Disse 118 

não concordar com a forma que está sendo conduzida a criação dos planos de 119 

Arborização e de Resíduos Sólidos. Adverte que não adianta elaborar o Plano para 120 

depois apresentar ao COMAM. Diz que para a elaboração dos citados planos é 121 

necessária a participação do COMAM, para que não ocorra o mesmo erro que ocorreu na 122 

gestão passada. Sugere ainda que se altere a forma de discussão. Logo em seguida, Sr. 123 

Rubens Pastorelli (PMSJC) esclareceu que o projeto se iniciou em São Francisco Xavier e 124 

que a manifestação da Prefeitura Municipal foi de forma reativa. Informou ainda que estão 125 

construindo o Plano Municipal de Resíduos Sólidos em conjunto com a sociedade 126 

interessada. Sr. Rubens Pastorelli (PMSJC) disse ainda  que não encontra problema 127 

algum na participação e manifestação dos membros do COMAM. Sr. Lincoln Delgado 128 

(GCE) solicitou a palavra para dizer que a gestão passada conduziu muito mal as 129 

questões ambientais junto ao COMAM. Insistiu que os conselhos não devem ser 130 

consultados apenas após a conclusão dos planos, mas que os conselheiros do COMAM 131 

devem participar de cada etapa do trabalho. Alegou ainda que o COMAM tem gente 132 

capacitada para participar dos trabalhos e disse que o não aproveitamento dos conselhos 133 

e dos conselheiros capacitados para tanto é um grande erro do Poder Público. Por fim, Sr. 134 

Lincoln Delgado (GCE) solicitou que Andréa explanasse sobre diagnóstico de poluição do 135 

ar. Fez ainda alguns informes sobre uma palestra que aconteceria na OAB e um  136 

seminário sobre Mobilidade Urbana que ocorrerá nos dias 29 e 30 nas dependências do 137 

Teatro Colinas. Conselheiro Vicente Cioffi solicitou a palavra para fazer três sugestões. 138 

Sugeriu a apresentação dos Estudos preliminares dos Planos de Arborização e de 139 

Resíduos Sólidos. Sugeriu que o Regimento Interno aprovado fosse transformado em 140 

decreto e publicado no Boletim do Município. E por fim sugeriu que fosse disponibilizada 141 

para a Câmara Social, uma listagem contendo os contatos dos conselheiros para que e 142 

todos pudessem se comunicar com mais facilidade. Conselheiro Rubens Pastorelli 143 

(PMSJC) sugeriu que seja criado um grupo dentro do COMAM para participar dos estudos 144 

para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Srª Andréa Bevilácqua foi 145 

totalmente favorável á ideia em tela. Sr. Lincoln Delgado (GCE) solicitou a palavra para 146 

indicar o conselheiro Indica Wilson Cabral (ITA), por entender que ele seria o mais 147 

capacitado para adentrar ao grupo. Em seguida, Sr. Wilson Cabral (ITA) informou que 148 

aceitaria a tarefa, mas desde que o convite seja feito formalmente. A Presidência 149 

entendeu ser pertinente a colocação e avisou que providenciará a formalização. Posto 150 

isto, Srª Andréa Bevilácqua (PMSJC) realiza breve explanação relativa ao Plano Municipal 151 

de Arborização, e informa que o plano está sendo discutido ao mesmo tempo em que se 152 

discute o Projeto de Lei referente ao mesmo tema. Em seguida, Srª Andréa Bevilácqua 153 

(PMSJC), pelo avançar da hora, trata rapidamente sobre o tema “Qualidade do ar”, 154 

informando que o tema está totalmente ligado á outro tema muito relevante, haja vista que 155 

a frota viária está em primeiro lugar no ranking de poluidores do ar, seguida pelas 156 

Queimadas. Continua dentro do tema “queimada” e informa que todos, ao perceberem 157 

qualquer incêndio ou queimada, devem ligar para os Bombeiros ou para a Defesa Civil, 158 

pois estes são os responsáveis pela ação emergencial. Informa ainda que a incumbência 159 

da Secretaria de meio Ambiente se resume à fiscalização. Após as informações prestadas 160 

pela Secretária de Meio Ambiente, os (as) conselheiros (as) Geraldo Mota (SAB Bosque), 161 

Maria Lucia Garcia (AAB Esplanada) e Wilson Cabral (ITA) fizeram considerações no 162 

sentido de que o serviço de atendimento do Corpo de Bombeiros não é bom e que por 163 

vezes acabam por inviabilizar a denúncia. Os citados conselheiros disseram ainda que a 164 

Defesa Civil do município não pode depender de voluntários para trabalhar e que precisa 165 
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de funcionários contratados e preparados para tal serviço. Por fim, cobraram que o Poder 166 

Público assuma sua fatia de responsabilidade. Conselheiro Lincoln Delgado (GCE) solicita 167 

a palavra para informar que a Guarda Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Meio 168 

Ambiente já haviam tentado se juntar num projeto contra as Queimadas, inclusive com 169 

trabalho de educação ambiental e fiscalização. Posto isto, solicitou à Srª Andréa 170 

Bevilácqua (PMSJC) que, se utilizando do cargo de Secretária de Meio Ambiente, 171 

retomasse a discussão com a Guarda Civil Municipal, no intuito de prepararem um 172 

programa ambiental de caráter preventivo. Srª Andréa Bevilácqua (PMSJC) se dispôs a 173 

entrar em contato com a Secretaria de Defesa do Cidadão para avaliarem a possibilidade 174 

de resgatarem o citado projeto. Nada mais havendo a tratar, Srª Andréa Bevilácqua 175 

(PMSJC) encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e dois minutos e eu Bruno Pistilli 176 

de Mendonça lavrei a presente ata. 177 

 178 

 179 

   ______________________________     ____________________________ 180 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 181 

        Presidente          Secretário Executivo 182 


