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Reunião Ordinária – Ata Aprovada 
Dia: 08 de outubro de 2013 

Horário de início: 18h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Paulo Roberto Peneluppi (AEA) 
2. José Roberto Schmidt (CETESB) 
3. Levidar Célia de C. Pereira (CIESP) 
4. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
5. Wilson Cabral de Sousa Junior (ITA) 
6. Maria do Rosário Rodrigues (OAB) 
7. Delma Vidal (CAMIN) 
8. Lincoln Delgado (GCE) 
9. Sueleide Prado (VALE VERDE) 
10. Andréa F. Bevilácqua (PMSJC) 
11. Rubens Negrini Pastorelli (PMSJC) 

12. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
13. Maria Lucia F. Garcia (SAB Esplanada) 
14. Mateus A. Rocha Andrade (SABESP) 
15. Sérgio Rosim (SindCT) 
16. Pedro A. B. Rovida (Sind. Engenheiros) 
17. Vicente Morais Cioffi (Sind. Químicos) 
18. Renato Traballi Veneziani (Sind. Rural) 
19. Maria Aparecida Cordelini (SINTAEMA) 
20. Elizabete Maria Rocha (Coop. Futura) 
21. Maria Madalena S. Araújo ( Suçuarana) 
22. Maria Regina A. Silva (UNIVAP) 

Ausências justificadas: 
1. Maria Inez Gomes Capps (CIESP) 
2. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
3. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. André Luis Santos (COMUS 
2. Adelino L. O. Pezzi (COMUS) 
3. INPE 
4. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
5. Renata Lemes de Paiva (CMSJC) 
6. Rogério Cyborg (CMSJC) 
7. Dulce Rita A. Dabkiwicz (CMSJC) 
8. Emmanuel A. Santos (SPU) 
9. Sonia Maria Taucci (SPU) 

10. Carlos Trunkl (SSM) 
11. José Roberto Fernandes Silva (SSM) 

12. Boanésio C. Ribeiro (URBAM) 
13. Rosa Maria Scaquetti Pinto (URBAM) 
14. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
15. Geraldo J. G. R. Mota (SAB Bosque 

Eucaliptos) 
16. Mary Apda H. Santos (SAB Vila 

Letônia) 
17. Rogério Penido (SINDUSCON) 
18. Polícia Florestal 
19. Sindicato dos Petroleiros 

 
Pauta: 

1. Aprovação de Ata Pendente; 
2. Apresentação dos estudos prévios relativos a Resíduos Sólidos no município;  
3. Apresentação dos estudos prévios relativos ao Plano Municipal de Arborização e 

Áreas Verdes no município; 
4. Apresentação dos estudos relativos às Fontes Poluidoras no município; 
5 Informes gerais pertinentes; 

 

Às dezoito horas e vinte e cinco minutos do dia oito de outubro de dois mil e treze, Srª 1 

Andréa Francomano Bevilácqua (SEMEA) dá início à reunião. Além dos conselheiros, 2 

com direito a voto, acima listados, estiveram presentes ainda os (as) conselheiros (as) 3 

Ricardo Buchaul (SEMEA) e Carolina Dell Aquila Siqueira (SEMEA). Srª Andréa 4 

Francomano (SEMEA) cumprimenta todos os presentes e passa a palavra a para Sr. 5 

Ricardo Novaes (SEMEA), Secretário Executivo do COMAM, que após cumprimentar os 6 
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presentes, informa que os convidados e não-conselheiros que quiserem se manifestar 7 

deverão fazer sua inscrição junto à Secretaria Executiva, respeitando o prazo de trinta 8 

minutos contados do início da reunião. Dando sequencia à reunião, a Presidente convoca 9 

Sr. Ricardo Buchaul (SEMEA) para realizar apresentação sobre os trabalhos de 10 

elaboração do Plano Municipal de Arborização e Áreas Verdes. Realizada a 11 

apresentação, Srª Sueleide Prado (VALEVERDE) solicita a palavra para informar que já 12 

havia sido feito um diagnóstico pela gestão anterior e que independentemente do Partido 13 

que governe a cidade, os estudos pretéritos não deveriam ser descartados. Sr. Lincoln 14 

Delgado (GCE) afirma que o Parque da Cidade deveria ser utilizado não apenas pelo 15 

Governo Municipal, mas pelos cidadãos, universidades e estudantes. Continua, 16 

informando que o parque em questão é praticamente um Jardim Botânico, pois possui 17 

toda característica para isso e por esse motivo entende que o Parque poderia ser mais 18 

bem explorado pelos estudantes. Sr. Ricardo Buchaul (SEMEA) retoma a palavra para 19 

concordar com Sr. Lincoln Delgado (GCE). Diz ainda que além da diversidade da flora, há 20 

também diversidade da fauna. Continuando a tratar do Parque da Cidade, Sr. Ricardo 21 

Buchaul (SEMEA) informou que a partir de agora os grandes eventos só poderão ocorrer 22 

no interior do Parque, recebendo a aprovação da SEMEA e que as contrapartidas 23 

financeiras vindas dos produtores dos eventos serão utilizadas para melhoria do próprio 24 

Parque. Sr. Lincoln Delgado (GCE) retoma a palavra para criticar a forma com que os 25 

prédios do interior do Parque estão sendo tratados. Alega que muitos deles estão se 26 

transformando em “entulhodromos” e com manutenção precária. Srª Sueleide Prado 27 

(VALEVERDE) questiona Sr. Ricardo Buchaul (SEMEA) sobre a situação das pessoas 28 

que querem retirar árvores que estão em frente suas residências. Prontamente é 29 

respondida que a lei vigente está ultrapassada e não prevê como resolver tal situação. Sr. 30 

Ricardo Buchaul (SEMEA) informa ainda que atualmente que cuida de árvores localizadas 31 

em área pública é a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) e que a SEMEA só se 32 

manifesta, mediante provocação dos proprietários, sobre árvores que estão em áreas 33 

particulares. Por fim, Sr. Ricardo Buchaul (SEMEA) informa que uma nova lei está sendo 34 

elaborada e que ela corrigirá inúmeras falhas existente na atualidade. Andréa agradece 35 

Sr. Ricardo Buchaul (SEMEA) pelas explicações e chama Sr. Rubens Negrini (SEMEA) 36 

para iniciar a apresentação dos estudos prévios sobre o Plano Municipal de 37 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - PMGIRS. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) 38 

inicia sua explanação informando aos conselheiros sobre a ótima participação dos 39 

delegados joseenses na Conferência Estadual de Meio Ambiente, onde conseguiram 40 

enviar dois delegados à Conferência Nacional. Frisou ainda que, além de enviarem 41 

representantes à Conferência Nacional, conseguiram defender 3 (três) ações propostas 42 

por São José dos Campos, que por isso, foram enviadas pela Estadual para a Nacional. 43 

Posto isso, iniciou informando que a Prefeitura Municipal de São José dos Campos 44 

formou um Grupo Especial de Trabalho, doravante denominado de GET – com técnicos 45 

de diversas secretarias municipais para cuidar da elaboração do Plano Municipal de 46 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS. Informa que a SEMEA 47 

disponibilizou um sala especificamente para esse Grupo de Trabalho e informa que os 48 

trabalhos estão ainda no inicio, na fase de diagnóstico da situação. Sr. Rubens Negrini 49 

(SEMEA) apresentou o cronograma de atividades no Data-Show, explicando 50 

minuciosamente cada uma das etapas. Terminada a apresentação, Sr. Rubens Negrini 51 

(SEMEA) fez um convite aos conselheiros que tiverem o interesse e a disponibilidade, 52 

para que compareçam à SEMEA às sextas-feiras à tarde para participarem dos fóruns 53 

promovidos pela própria secretaria para discussões sobre resíduos sólidos. Feito o 54 

convite, comprometeu-se em enviar o cronograma e a proposta de encaminhamento dos 55 

trabalhos aos conselheiros. Terminada a apresentação, conselheira Srª. Sueleide Prado 56 

(VALEVERDE) e Sr. Wilson Cabral (ITA) perguntaram como funcionarão esses fóruns e 57 

onde serão divulgados. Prontamente Sr. Rubens Negrini (SEMEA) explicou que esses 58 
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fóruns já ocorrem na SEMEA, mas que até então eram fóruns internos, espaços para 59 

discussões entre os técnicos da Prefeitura Municipal, mas que a partir de agora, seriam 60 

fóruns abertos e que farão parte do cronograma proposto pelo grupo de Trabalho que 61 

está elaborando o PMGIRS. Srª Andréa Francomano (SEMEA) aproveita para fazer uma 62 

defesa do Poder Público Municipal. Informa que São José dos Campos não contratará 63 

empresa nenhuma para fazer o PMGIRS e que decidiram por fazer o Plano com a equipe 64 

técnica disponível na própria Prefeitura Municipal. Srª Delma Vidal (CAMIN) solicita a 65 

palavra para perguntar como a Prefeitura Municipal e o Grupo de Trabalho pretendem 66 

trabalhar com as tecnologias disponíveis no mercado. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) 67 

explica que a ideia é seguir à Política Nacional e que as tecnologias serão utilizadas de 68 

acordo com a realidade do município. Afirma ainda que não tem como estudar tecnologia 69 

sem definir as metas. Por fim, alega que é possível saber de onde o Plano Municipal vai 70 

partir, mas que é impossível saber ainda qual será o resultado do Plano ou ainda, qual 71 

tecnologia deverá ser utilizada. Srª Delma Vidal (CAMIN) afirma que é perigoso definir 72 

tecnologias prematuramente, mas que é necessário pensar em tecnologia de maneira 73 

bem aberta. Neste momento Srª Andréa Francomano (SEMEA) informa à Srª Delma Vidal 74 

(CAMIN) que nada será feito de trás pra frente. Não será definida tecnologia antes, para 75 

depois fazer estudos que indiquem tal tecnologia. Srª Andrea Francomano (SEMEA) 76 

informa que na Conferencia Estadual foi encaminhada para a Conferência Nacional uma 77 

proposta de criação de uma política nacional de destinação final dos resíduos. Srª Andréa 78 

Francomano (SEMEA) informa por fim que a atual gestão abortou a proposta de 79 

implantação da URE e que, inclusive, a área destinada para a sua construção já foi 80 

desafetada. Sr. Wilson Cabral (ITA) pede a palavra e parabeniza Sr. Rubens Negrini 81 

(SEMEA) por ter dito que sabe como vai começar e não sabe onde irá acabar. Diz ainda 82 

que deve ser realizada uma pesquisa de tecnologias implantadas em outros municípios 83 

para pensarmos com exemplo. Inclusive com experiências vividas em cidades de outros 84 

países. Sr. Wilson Cabral (ITA) continua sua fala informando que devem ser pesquisados 85 

e explorados todos os tipos de dados, como exemplo de modelos de cálculos, modelos 86 

jurídicos e econômicos, desconto progressivo de IPTU, incentivos à população e Logística 87 

Reversa. Continuando, Sr. Wilson Cabral (ITA) pede que Poder Público tome cuidado 88 

com os números apresentados pela URBAM no passado e que os estudos não devem se 89 

basear neles por que eles não expressam a realidade. Por fim pergunta como que o 90 

Poder Público pretende abordar a NÃO GERAÇÃO de resíduos e como o município 91 

investirá nisso. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) retoma a palavra e concorda com 92 

conselheiro Wilson Cabral (ITA) sobre a base de cálculo. E informa que estão pensando 93 

exatamente da mesma forma. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) fala sobre a logística reversa 94 

das lâmpadas fluorescentes e que São José dos Campos precisa instituir e regulamentar 95 

a logística reversa no município. Sr. Lincoln Delgado sugere que os documentos relativos 96 

ao PMGIRS sejam enviados aos conselheiros, para que todos saibam do que está sendo 97 

tratado. Srª Andréa Francomano (SEMEA) retomando assunto tratado na reunião do dia 98 

dez de setembro, convida Sr. Wilson Cabral (ITA) à participar do GET formado. Sr. 99 

Lincoln Delgado solicita a formalização do convite. Sr. Wilson Cabral (ITA) solicita a 100 

palavra e recusa o convite, alegando falta de tempo para se dedicar. Mas diz que está 101 

pronto para ajudar, na medida de suas possibilidades. Diz ainda que outros conselheiros 102 

tem capacidade de ajudar também. Finaliza dizendo ter achado muito interessante a ideia 103 

dos fóruns às sextas-feiras. Conselheiro Vicente Cioffi (Sind. Químicos) solicita a palavra 104 

para informar que ocorreu um apressamento da gestão anterior em aprovar a Usina de 105 

Recuperação Energética, doravante denominada de URE. Fala sobre descumprimento 106 

das leis vigentes e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Informa que o COMAM e 107 

demais ambientalistas se movimentaram no sentido de interromper o processo de 108 

implantação da URE e assim o fizeram. Prosseguindo sua explanação, Sr. Vicente Cioffi 109 

(Sind. Químicos) parabeniza o cronograma elaborado pelo GET, por priorizar a 110 
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participação da população. Fala que a condução dos trabalhos deve ser aberta e clara.  E 111 

alega que não vê problemas na contratação de empresas para consultoria ao GET, por 112 

entender que os recursos humanos da Prefeitura Municipal são escassos. Finaliza 113 

dizendo que a participação popular é sempre muito importante e que isto está previsto no 114 

cronograma. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) agradece os posicionamentos dos 115 

conselheiros, Wilson Cabral (ITA), Delma Vidal (CAMIN) e Vicente Cioffi (Sind. Químicos) 116 

dizendo que toda ajuda é muito bem vinda. Finalizando o assunto, conselheiro Wilson 117 

Cabral (ITA) propõe que sejam feitos seminários: 1)Não geração e redução de geração e 118 

depois 2) tecnologias. Srª Andréa Francomano (SEMEA) retoma a palavra e faz uma 119 

sugestão de encaminhamento. Alega que pelo adiantado da hora, não acredita que todos 120 

os assuntos da Pauta consigam ser debatidos e por isso sugere que o assunto “Inventário 121 

de Fontes Poluidoras – Qualidade do Ar” seja debatido na próxima reunião ordinária do 122 

COMAM e que para facilitar o debate enviará a documentação e os estudos aos 123 

conselheiros para que todos tenham conhecimento prévio. A Câmara Social acatou a 124 

sugestão. Posto isso, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) passou então aos encaminhamentos 125 

gerais. Iniciou informando que a página do COMAM já está atualizada, contendo todas as 126 

informações dessa nova gestão e que se os conselheiros desejarem elaborar um plano de 127 

comunicação mais abrangente poderão criar uma Comissão Técnica para isso. 128 

Continuando, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou que as tratativas sobre a 129 

regularização dos Fundos – FUMCAM e FPSA – já foram iniciadas com a Secretaria da 130 

Fazendo do Município. Srª Andréa Francomano (SEMEA), finalizando o assunto, solicita 131 

aos conselheiros com experiência jurídica que participem dos estudos para a 132 

regulamentação dos Fundos. Sr. Lincoln Delgado (GCE), que havia entregado 133 

documentos à todos os conselheiros presentes no início da reunião, explica que esses 134 

documentos entregues são referentes a temas que certamente chegarão ao COMAM e 135 

que são apontamentos norteadores de definições que o Município e o COMAM deverão 136 

tomar. Afirma que esses dados devem ser resgatados e apresentados pelo COMAM ao 137 

Prefeito. Destaca o documento relativo ao banhado. Informa que existe a possibilidade de 138 

o município perder a verba de compensação da REVAP. Alega que anteriormente São 139 

José dos Campos sequer receberia tais valores e que após algumas movimentações, 140 

ficou decidido que o município teria direito a parte da verba compensatória. Destaca que 141 

não se pode perder tal valor por falta de planejamento ou plano de ação concreto. Por fim, 142 

Sr. Lincoln Delgado (GCE) sugere que na próxima reunião seja discutida a situação de 143 

“READEQUAÇÃO DA VERBA DA REVAP DESTINADA PARA O BANHADO”. Srª Andréa 144 

Francomano (SEMEA) agradece e diz que é realmente muito importante que o COMAM 145 

se manifeste. Explica ainda que se não houver a possibilidade de colocar a verba no 146 

Parque do Banhado pela falta de tempo hábil, a SEMEA trabalha com uma segunda 147 

opção de tentar realocar a verba em algum outro programa do município, afim de não 148 

perder a verba para o estado ou para outra cidade. Sr. Lincoln Delgado (GCE) informa 149 

que não será possível transferir a verba para São Francisco Xavier por questões jurídicas 150 

e legais e que o Parque Natural Municipal Augusto Ruschi foi criado com o intuito de o 151 

município poder receber a verba de compensação da REVAP, por que o município não 152 

possuía um Parque de Proteção Integral até então. Conselheiro Vicente Cioffi solicitou o 153 

uso da palavra e fez a seguinte explanação: “Bom. Primeiramente Lincoln, eu acho que 154 

tem que ficar claro que a defesa do Banhado é um consenso entre todos os 155 

ambientalistas e acho que de todos os cidadãos que defendem o Banhado. O que não é 156 

consenso e que eu acho que precisa ficar claro também, e não é consenso entre os 157 

ambientalistas inclusive, é que isso vai ser feito a qualquer custo. A qualquer custo no 158 

sentido do seguinte: defendemos que a verba seja investida no Banhado, defendemos 159 

que tenha que ter um Parque do Banhado, temos críticas à forma como a administração 160 

anterior discutiu o Parque do Banhado, ou seja, passou inclusive neste Conselho, sem 161 

respeitar todas as observações que foram feitas. Ficou de voltar para trazer todas aquelas 162 
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sugestões que este Conselho deu. Aquilo não foi incorporado. No outro dia nós ficamos 163 

sabendo que o projeto estava na Câmara. Então assim, uma série de questões foram 164 

levantadas. Existem questionamento em relação a passagem da via Banhado. Não é 165 

consenso. Mas acima de tudo, eu acho que aquela comunidade que tá lá no Banhado 166 

precisa ser respeitada, em que sentido? Primeiro não criminalizando. Tem bandido, tem 167 

tráfico lá? Tem, como tem em qualquer outro bairro de São José dos Campos inclusive no 168 

Aquárius. Né? Então, há necessidade de melhorar a vida daquela comunidade que está lá 169 

há sessenta anos, que há uma vocação daquela comunidade na defesa do Banhado. 170 

Aliás, muito da preservação do Banhado se diz respeito à presença daquela comunidade 171 

lá. Eu acho fundamental ressaltar. Tem problemas de qualidade de vida? Tem, tem 172 

problemas. Inclusive, tem comunidade lá, que vem discutindo com representantes do BID, 173 

vem discutindo com representantes do Governo Municipal. Já teve audiências lá. O 174 

Governo Municipal tem ido lá e o BID foi lá. Tá tendo uma discussão sobre o que é que se 175 

quer, qual a alternativa melhor para aquela comunidade. Então, acho que assim, essa 176 

discussão tem que ser feita e ela envolve também a preservação do Banhado. Agora, 177 

existem regiões insalubres? Existe. A comunidade tem ciência e não quer a continuidade 178 

daquelas moradias em áreas insalubres. Eles querem, na realidade, o que eles desejam é 179 

que tenha uma agrovila lá, que tenha uma outra visão, que inclusive foi discutida no plano 180 

de governo do atual Prefeito, que é a atualização, o apoio daquela comunidade para 181 

ajudar a preservar o parque, do futuro Parque do Banhado, para ajudar no sentido de 182 

termos os guarda-parques, ajudar no processo agrícola daquela região. Enfim, uma série 183 

de propostas que podem e devem permitir a convivência daquela comunidade de uma 184 

forma integrada com o futuro Parque do Banhado. Agora, apoiamos que venha a verba, 185 

apoiamos a transformação, apoiamos o processo todo, mas não é consenso, e nós 186 

inclusive, na época nos posicionamos, e vários ambientalistas de São José dos Campos, 187 

em relação a essa proposta da compensação, não no sentido do recurso, mas por que ela 188 

vinha com a ampliação de uma Petrobrás na época não se tinha segurança, era um outro 189 

governo, não se tinha nenhuma segurança do que estava sendo montado, aliás, não se 190 

tinha muita transparência do que estava sendo proposto em relação àquela ampliação, no 191 

passado. Então, eu acho assim, precisa ficar claro. Não é consenso. E nós temos que 192 

discutir outras alternativas para a permanência daquela comunidade, sim, de uma forma 193 

digna, com qualidade de vida, talvez reformulando moradias, reassentando ali na própria 194 

região da ferrovia federal. Né? Por que ali tem uma área federal, uma área pública 195 

federal. Então...Eu acho que é isso que é importante destacar. Obrigado”. Conselheira 196 

Sueleide Prado (VALEVERDE) sugere que o COMAM debata o assunto por e-mail nesse 197 

próximo mês e que na próxima reunião já seja trazido um documento com sugestões. Srª 198 

Elisabete Rocha (Coop. FUTURA) pediu a palavra e deu o seguinte depoimento: “Boa 199 

noite à todos. Eu fui moradora do Banhado. Eu achei, assim, incrível, do jeito que nós “foi” 200 

tirado. Vai mudar, vocês tem que mudar. Nós mudamos, só que “ficaram” a maioria. Onde 201 

eu morava, era uma casa, agora já tem três casas construídas. Então como que vai 202 

conseguir tirar todos de lá? Eu fui lá pro Frei Galvão. As pessoas, a maioria que “foram” 203 

pra lá, foi parece que do Rio Comprido. Eles estão vendendo as casas, gente. E tem 204 

gente lá que não precisa e tão vendendo. E tem gente ali, que tá pedindo casa. Nossa 205 

secretária lá da Cooperativa mesmo ela tá “doida” pra mudar dali. Mas não ..... Então 206 

nisso, vocês têm que investigar também para as pessoas que “dão”. Se eles precisam 207 

mesmo. Por que é fácil eu chegar ali no Banhado, morar ali... Não preciso ....  Por que eu 208 

morei lá trinta anos, meus filhos foram criados lá. Eu sei que tem gente que mora ali e não 209 

precisa, por que tem casa no Jardim Paulista, “pro” lado de lá, tudo de aluguel. Então 210 

quem sai mais prejudicado somos nós. Eu graças a Deus consegui ir. “Tô” lá no Frei 211 

Galvão, “tô” satisfeita com minha casa, tá? Então “tô” satisfeita com minha casa. Mas 212 

agora eu vejo a menina, a secretária que trabalha na Cooperativa, que é catadora 213 

também, chorando, precisando sair dali com urgência, por causa da família dela, com 214 
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urgência. E o povo lá vendendo as casas e alugando. Sendo que uma “tá” pedindo para 215 

sair dali por que precisa tirar o filho dali. E aí, como é que a gente vai resolver isso? 216 

Então, nós temos que resolver. Dói eu ver, assim... a casa lá é linda, é bem construída 217 

sim, mas por que dar para algumas pessoas que não precisam, sendo que tem uma 218 

família que precisam mudar por que estão em risco de morte? Por que ela foi “na” 219 

Prefeitura, explicou a situação dela. E ela não consegue. A gente denuncia lá no “156”, 220 

que tem gente lá vendendo e alugando. Uma pessoa lá vendeu por quinhentos reais, 221 

gente! Isso não é justo, né? Enquanto minha amiga ali ó, minha parceira de serviço, “tá” 222 

chorando para ir. Vai implorar lá na Prefeitura. Gente “dá” uma olhada com carinho para 223 

as pessoas lá do Banhado. “Tá” bom? Obrigada”. Conselheiro Wilson Cabral (ITA) 224 

pergunta se não é possível fazer uma nova delimitação no Parque do Banhado para não 225 

afetar os moradores da área. Sr, Lincoln Delgado (GCE) informa que um Parque de 226 

Proteção Integral não pode ter ser humano dentro dos limites, segundo o Sistema 227 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Sr. Lincoln Delgado (GCE) complementa 228 

dizendo que a verba está depositada, que é possível fazer um novo desenho, mas que 229 

para isso acontecer é necessário haver vontade política. Por fim, o conselheiro Lincoln 230 

Delgado (GCE) afirma que não utilizar a verba, é uma perda financeira e moral, visto que 231 

ficaria muito mais complicado solicitar verbas futuramente. Srª Andréa Francomano 232 

(SEMEA) Informa aos conselheiros que com o valor da compensação não dá nem para 233 

começar a estrutura básica do Parque do Banhado. Complementa dizendo que ao 234 

COMAM é possível apenas opinar sobre a questão das famílias residentes na área do 235 

Parque do Banhado e que essa situação é de responsabilidade do Poder Executivo. 236 

Finalizados os assuntos constantes da pauta do dia, Srª Andréa Francomano (SEMEA) 237 

abriu a palavra aos convidados e não-conselheiros que realizaram suas inscrições. Por 238 

ordem de inscrição, o primeiro a fazer uso da palavra foi o Sr. Salvador Arnone, 239 

Presidente do Partido Verde municipal. Sr. Salvador Arnone abordou primeiramente o 240 

retorno do tema da nova transposição do rio Paraíba do Sul aos noticiários. Afirmou que o 241 

COMAM deve prestar atenção ao caso e se possível se posicionar. E como segundo ato, 242 

perguntou à Srª Andréa Francomano, Secretária de Meio Ambiente, o por que do corte 243 

brusco no orçamento da SEMEA, que caiu de vinte para dez milhões de reais ao ano. Srª 244 

Andréa Francomano (SEMEA) prontamente respondeu que o orçamento da SEMEA 245 

sempre foi de dez milhões de reais, mas que a gestão anterior lançava os dez milhões 246 

depositados pela REVAP como orçamento, e que esse ano não fizeram isso, por 247 

entenderem que o dinheiro da compensação ambiental da REVAP não configura verba 248 

orçamentária. A próxima convidada a fazer o uso da palavra foi a Srª Nádia Assad que 249 

basicamente explanou sobre o abandono da região do Banhado e seus moradores, além 250 

de falar sobre a necessidade de se utilizar a verba de compensação vinda da REVAP. 251 

Afirmou que existem diversos projetos para a utilização da verba e que não entendia 252 

como existia a possibilidade de o município perder tais valores para o Estado ou para 253 

outros municípios. Salientou por fim, a importância da SEMEA em posicionar-se em prol 254 

da qualidade de vida da população, agindo junto às secretarias responsáveis pela 255 

realocação de pessoas em situação crítica. Srª Andréa Francomano (SEMEA) explica que 256 

a SEMEA vem tomando as atitudes que estão ao seu alcance para tentar resolver, 257 

mesmo que em partes, a situação do Parque do Banhado e também dos moradores da 258 

região. Mas completou dizendo que uma possível desocupação da área não é de 259 

responsabilidade da SEMEA e nem mesmo do COMAM. Informa que a responsabilidade 260 

é do Poder Público, sendo dividida entre muitas outras secretarias municipais, com 261 

Transportes, Planejamento Urbano, Habitação, Promoção da Cidadania, Desenvolvimento 262 

Social, dentre outras. E por fim diz que trazer a discussão da desapropriação para dentro 263 

do COMAM acaba por esvaziar as discussões estreitamente ligadas ao Meio Ambiente. 264 

Conselheiro Vicente Cioffi (Sind. Químicos) propõe que a empresa responsável pelo 265 

projeto de implantação do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos – faça a apresentação do 266 
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projeto dentro do COMAM. Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e trinta e oito 267 

minutos, Sr. Andréa Francomano (SEMEA) encerrou a reunião, onde eu Bruno Pistilli de 268 

Mendonça lavrei a presente ata. 269 

. 270 

 271 

 272 

   ______________________________     ____________________________ 273 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 274 

        Presidente          Secretário Executivo 275 


