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Reunião Ordinária – Ata Aprovada 
Dia: 12 de novembro de 2013 

Horário de início: 14h 

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. Fernanda Fowler (OAB) 
6. Deborah Viola (CAMIN) 
7. Lincoln Delgado (GCE) 
8. Andréa F. Bevilácqua (PMSJC) 
9. Rubens Negrini Pastorelli (PMSJC) 
10. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 

11. Sônia M. Taucci (SPU) 
12. Carlos Trunkl (SSM) 
13. Boanésio C. Ribeiro (URBAM) 
14. Geraldo Resende Mota (SAB Bosque) 
15. Maria Lucia F. Garcia (SAB Esplanada) 
16. Gustavo N. B. Diniz (SABESP) 
17. Maria Aparecida Cordelini (SINTAEMA) 
18. Elizabete Maria Rocha (Coop. Futura) 
19. Maria Madalena S. Araújo ( Suçuarana) 

Ausências justificadas: 
1. Renata Lemes de Paiva (CMSJC) 
2. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
3. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
4. Wilson Cabral (ITA) 
5. Marcelo de Julio (ITA) 
6. Delma Vidal (CAMIN) 
7. Sueleide Prado (Vale Verde) 

8. Flávio B. Mourão Vale Verde) 
9. Sérgio Rosim (SindCT) 
10. Vicente Cioffi (Sind. Quimicos) 
11. Renato T. Veneziani (Sind. Rural) 
12. Wilson B. Campos (Sind. Rural) 
13. Mª Regina Silva (UNIVAP) 
14.  

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. André Luis Santos (COMUS) 
2. Adelino L. O. Pezzi (COMUS) 
3. INPE 
4. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
5. Rogério Cyborg (CMSJC) 
6. Dulce Rita A. Dabkiwicz (CMSJC) 
7. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
8. Mary Apda Santos (SAB Vila Letônia) 
9. Luiz Fernando Bernabe (SindCT) 

10. Pedro Rovida (Sind. Engenheiros) 
11. Mário Tinoco (Sind. Engenheiros) 
12. Wellington Cabral (Sind. Químicos) 
13. José Ademir Silva (SINDIPETRO) 
14. Wesley Bastos (SINDIPETRO) 
15. Rogério Penido (SINDUSCON) 
16. Sandra Mª F. Costa (UNIVAP) 
17. Marcos Bonzanini (PolíciaFlorestal) 
18. Ademir Gouvea (Polícia Florestal)

 
Pauta: 

1. Aprovação de Ata Pendente; 
2. Apresentação dos estudos relativos às Fontes Poluidoras no município;  
3. Apresentação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 
4. Informes gerais pertinentes; 

_____________________________________________________________________ 
Às quatorze horas do dia doze de novembro de dois mil e treze, Srª Andréa Francomano 1 

fez a primeira chamada para a reunião. Por não haver quórum, ficou acertado junto aos 2 

conselheiros que a segunda chamada seria realizada às quatorze horas e trinta minutos. 3 

A presidente iniciou a reunião dando boas vindas e agradecendo a participação de todos. 4 

Além dos conselheiros com direito a voto acima listados, estiveram presentes ainda os 5 

conselheiros suplentes, Sr. Ricardo Buchaul (SEMEA) e Srª Carolina Dell Á’quila 6 

(SEMEA). Como primeiro assunto da reunião, Sra. Andrea Francomano (SEMEA) iniciou 7 
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a discussão sobre a aprovação da Ata Anterior. Explicou que todas as alterações 8 

solicitadas foram realizadas e que poderia ser votada. Houve pedido de explicação sobre 9 

o porquê a Minuta de Ata não foi reenviada aos conselheiros. Srª. Andréa Francomano 10 

explicou que não foi possível reenviar aos conselheiros em tempo de eles realizarem nova 11 

leitura, posto que a Secretaria Executiva esperou até o último momento chegarem novas 12 

solicitações de alteração. Posto isso, houve solicitação da Câmara Social para que a 13 

Minuta de Ata fosse disponibilizada às todos e que a votação para aprovação fosse 14 

adiada para a reunião de dezembro. A Câmara Social concordou com tal ideia e foi dado 15 

seguimento à reunião. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) solicitou que as alterações da Minuta 16 

de Ata sejam enviadas à Secretaria Executiva no máximo 48 (quarenta e oito) horas antes 17 

da reunião, para que seja possível inserir os novos dados e ainda remeter novamente aos 18 

conselheiros em tempo hábil para releitura. Passando para o próximo tópico da Pauta de 19 

Reunião, teve início a apresentação do Inventário de Emissões de Poluentes 20 

Atmosféricos, pelo Sr. Rubens Negrini (SEMEA). O palestrante iniciou sua apresentação 21 

contextualizando o processo deste trabalho. Explicou que está apresentando um trabalho 22 

idealizado e acompanhado pelo Sr. Antônio Carlos Cortez Mauro quando este ainda era 23 

funcionário lotado na SEMEA. Iniciada a apresentação, Sr. Rubens Negrini (SEMEA) 24 

intercalou partes do estudo com algumas informações relativas aos trabalhos efetuados 25 

pelo Poder Público municipal no intuito de mitigar os efeitos das emissões e das 26 

concentrações dos gases no município. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) informou que a 27 

Prefeitura Municipal vem incentivando a utilização de bicicletas, exercita estudos 28 

permanentes para melhorar o controle das queimadas, já iniciou trabalhos referentes ao 29 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana, faz campanhas de incentivo ao transporte 30 

coletivo, dentre outros. Continuou a apresentação e informou que, em parceria com a 31 

CETESB, o município está implantando três estações de monitoramento do ar, em 32 

diferentes regiões da cidade. Fato este confirmado pelo Sr. José Roberto Schmidt, 33 

representante da CETESB neste COMAM. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) informou que 34 

após a implantação das estações de monitoramento, o município conseguirá obter 35 

melhores dados sobre as emissões e concentrações dos gases na região. Sr. Rubens 36 

Negrini (SEMEA) declarou que tão importante quanto saber o local de emissão dos gases, 37 

é saber onde os gases estão se concentrando, por que será nessa localidade onde ocorre 38 

a concentração que os munícipes serão mais afetados. Complementou dizendo que é 39 

preciso descobrir onde os gases estão se concentrando e quais os danos estão sendo 40 

realmente causados, para que o Poder Público possa tomar medidas corretivas no 41 

sentido de tentar solucionar a situação ou pelo menos diminuir seus impactos. Sr. Rubens 42 

Negrini (SEMEA) finaliza sua apresentação dizendo que não adianta fazer um trabalho 43 

simplista em um universo tão complexo como a Qualidade do Ar. É necessário que se 44 

recolha o maior número de informações possíveis, para tomar as melhores atitudes para o 45 

bem da população. Sr. Lincoln Delgado (GCE) solicitou a palavra e afirmou que ficou claro 46 

que os grandes problemas enfrentados pelo município em relação à Qualidade do Ar são 47 

a emissões dos gases vindas dos automóveis e das queimadas, e por isso acredita ser 48 

necessário atacar a causa, já que tais problemas já estão constatados. Continuando, 49 

questionou a Secretária de Meio Ambiente, se há a participação efetiva da SEMEA na 50 

criação do Plano Diretor de Mobilidade. Perguntou ainda se a Educação Ambiental está 51 

envolvida no trabalho de conscientização da população sobre as queimadas. Voltando a 52 

atenção ao fato da implantação de novas estações de monitoramento da qualidade do ar, 53 

Sr. Lincoln Delgado (GCE), pergunta para Schmidt se as novas estações de 54 

monitoramento de qualidade do ar estão levando em conta todos os poluentes, por que a 55 

estação que está em funcionamento hoje em dia tem algumas limitações em verificar 56 

todos os poluentes. Finalizou sua explanação dizendo que na apresentação foi feito 57 

referência de que esse estudo não deve ser levado em conta nos estudos para aprovação 58 

de empreendimentos, mas quis deixar claro que entende que o Poder Público precisa 59 
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avaliar cada empreendimento que queira se instalar no município, dependendo das 60 

considerações geográficas ou de emissão de poluentes. O município precisa sim definir 61 

que tipo de empreendimento quer receber. Sr. José Roberto Schmidt, solicitou a palavra e 62 

fez a seguinte explanação: “Posso falar? Vou fazer uma complementação da 63 

apresentação do Rubens, para a gente nivelar o entendimento como um todo. Foi 64 

colocada aqui a questão de emissão, o que foi feito no levantamento aqui. Foi o total da 65 

emissão das fontes estacionárias, das indústrias. Não é? E móveis também. Mas o grosso 66 

que nós temos, o total dessas fontes... O que você tem aqui e que não varia muito, são as 67 

fontes estacionárias, por que as móveis, você tem o tráfego de veículos e depende da 68 

época do ano, de tudo isso. Então, o que que é essa taxa de emissão? Nós temos 69 

padrões hoje para a taxa de emissão. Quando você vai instalar uma indústria, você tem 70 

que atender a esse padrão de emissão. Mas a consequência, a somatória de todas as 71 

emissões, você vai alterar a qualidade do ar como um todo. Não é? Por que não adianta 72 

você ter esse total. Nós temos hoje o total, mas para que serve esse total? EM função de 73 

a gente analisar a qualidade do ar, do universo, do total, não está atendendo os padrões. 74 

Nós temos que atender a um plano de redução dessas fontes. Esse total que nós temos 75 

aí vai servir....Cada indústria vai reduzir vinte por cento de tal parâmetro. Já vai servir 76 

como um referencial num plano de redução das emissões atmosféricas. Isso para as 77 

fontes estacionárias. Para as fontes móveis: você vai ter que implantar uma política 78 

nacional das emissões veiculares, que vai ter que interagir, o Governo Federal em função 79 

das emissões que sai de fábrica, dos motores dos veículos, mais política de inspeção 80 

veicular em nível estadual e municipal, que tem toda essa briga que está acontecendo em 81 

São Paulo (município) agora. Não é? Por que são São Paulo está fazendo inspeção 82 

veicular na Estado e o resto não está? Os veículos daqui não trafegam por lá? E eles não 83 

precisam passar por uma inspeção veicular também? Só São Paulo vai fiscalizar os 84 

veículos que estão licenciados lá em São Paulo? E o resto do Estado? E vai depender 85 

muito do tamanho dessa frota de veículos de cada município. Eu quero que vocês anotem 86 

aí para entender essa questão de padrão de qualidade, é o Decreto Estadual 59113/2013. 87 

E a deliberação CONSEMA 12/2013, de dezesseis de julho de dois mil e treze. O que é 88 

isso? Estabelece, como nós temos uma bacia hidrográfica, nós temos bacia aérea da 89 

qualidade do ar. Né? E lá está estipulada como está a qualidade de todos os municípios. 90 

Nessa deliberação CONSEMA fala dos seiscentos e quarenta e cinco municípios. Se ele 91 

tem algum problema com relação a qualidade do ar e qual é o parâmetro que está fora. E 92 

todos sabem que o parâmetro que está fora é problema do ozônio. São os óxidos de 93 

nitrogênio. Isso que é o desafio em nível do Estado, é a diminuição dos óxidos de 94 

nitrogênio, para você diminuir o que está apresentando a qualidade desconforme, é o 95 

ozônio.  Então todas as estações da CETESB... E o que está sendo feito para isso aqui 96 

no Vale? Que o Rubens falou. É público e notório, você pode juntar todas as indústrias do 97 

Vale do Paraíba, que não chegam à metade das emissões da REVAP. Isso é público e 98 

notório e é proporcional ao tamanho das “plantas”. Você pode juntar todas as indústrias 99 

do Vale do Paraíba, que não chegam à metade das emissões da Refinaria. Não é? E 100 

essas emissões estão alterando a qualidade de São José ou de outros municípios 101 

vizinhos, que os gases estão sendo transportados pela altura da dispersão. Pode ser que 102 

o problema não esteja acontecendo aqui e sim no município de Jacareí, em Caçapava ou 103 

em Taubaté. Tá interferindo na qualidade lá. Então, o que está fazendo a CETESB? Está 104 

instalando essa rede de monitoramento. E essas redes que o Lincoln falou, é padrão da 105 

Organização Mundial de Saúde. Né? Que você está ligado online, que você tem de hora 106 

em hora, você pode acessar no site da CETESB, nos município que têm essas estações 107 

de monitoramento automatizadas. Nós temos uma que está perto do estádio de futebol. 108 

Agora vamos instalar outra na região sul, que nós não tínhamos, lá no parque esportivo, 109 

no João do Pulo. Essa estação vai estar monitorando, vai estar gerando de hora em hora 110 

os dados. E já fecha com a estação de Jacareí. Por que em Jacareí nós temos uma na 111 
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Escola Agrícola. Tá? Então nós já temos uma na Escola Agrícola, outra no João do Pulo, 112 

tem no Estádio, próximo ao estádio de futebol, tem uma em Taubaté e está se instalando 113 

outra na “FEG” em Guará. E o que fala essa Lei, essa deliberação. Ele estabelece que 114 

quando estiver saturada, que num raio de trinta quilômetros, você tem restrição de instalar 115 

fontes com potencial poluidor. Essa zona está saturada? Qual parâmetro? É ozônio. 116 

Então numa indústria com emissão de oxido de nitrogênio, você pode instalar, mas o 117 

critério de emissão não será a taxa de emissão que se usa normalmente, você vai ser 118 

mais restritivo. Entenderam? Então, mesmo que você queira ampliar uma indústria, você 119 

já vai ter limitação até para ampliar. Você pode ampliar, mas você vai ter que diminuir 120 

aquele total (de emissão) que você tem aqui. Para você não aumentar essa 121 

desconformidade. E aí vai encarecer para você implantar uma indústria. Com um 122 

parâmetro mais restritivo, não vai compensar, em função do equipamento de controle que 123 

você vai ter que instalar. Aí vai obrigar você a ir para outra região. Então vai acontecer a 124 

descentralização de indústrias com potencial alto de emissão. Não é? E de três em três 125 

anos é feito esse ranking dos municípios. Pode ser que o município agora esteja com 126 

problema, mas em função dos planos de redução que forem implantados, reduz e você 127 

fica atendendo ao padrão. E você abre novamente a possibilidade de estar se instalando 128 

uma nova indústria. Mas aí, agora você já tem o padrão. Você já não instala mais, sem 129 

estar prevendo essa questão das emissões. Outra coisa, as fontes aqui no Parque Santos 130 

Dumont, há mais de 30 anos que é feita amostragem, com uma estação pequena, com 131 

dois parâmetros, material particulado e óxido de enxofre. E geralmente, quando uma área 132 

começa a ficar poluída e concentrada, esses parâmetros sobem e os outros demais 133 

parâmetros sobem juntos. Então, são referencias. Então eu já ouvi falar que nós 134 

precisamos implantar uma rede em São José de Monitoramento de qualidade do ar. Não 135 

precisa. E isso tem um custo. E para você montar uma estação de monitoramento do ar, 136 

são equipamentos caríssimos. Tem que ter técnicos aferindo esses equipamentos, para 137 

esses dados serem confiáveis. Então você pode fazer essa estação que a Petrobrás está 138 

instalando. É essa do João do Pulo, que é uma estação fixa. E você tem a outra móvel, 139 

que você pode levar para os diversos bairros da cidade. Você, pegando esses dados, 140 

com uma reclamação da população, mais os dados estatísticos de saúde, que é outro 141 

referencial.. Ah, está aumentando o índice de doenças pulmonares em tal bairro. 142 

Opa...Então vamos pôr a estação lá. Junto com os planos de modelos matemáticos 143 

também, em função da predominância do vento, interagindo todos esses dados, você 144 

pode estabelecer um local para fazer uma avaliação preliminar, com uma estação móvel. 145 

E se esses dados começarem a serem elevados, aí você monta uma estação fixa. Nada 146 

impede. Mas tem um custo. Mais ou menos, seria isso”. Terminada a explanação do 147 

Conselheiro José Roberto Schmidt (CETESB), Sr. Rubens Negrini (SEMEA) disse à título 148 

de informação, que a contribuição da Dutra nas emissões dos poluentes pela atividade de 149 

transporte corresponde por 30% das emissões no município. E isso quer dizer que uma 150 

política de inspeção municipal pode não ser satisfatória por esse motivo. Assevera que 151 

tem que vir uma política nacional, que atinja todos os municípios. Conselheiro José 152 

Roberto Schmidt (CETESB) informa que a CETESB terá que apresentar uma meta de 153 

fontes estacionárias e fontes móveis até o final de 2014. Estabelecer metas. O vale do 154 

Paraíba vai precisar atacar a emissão de óxido de nitrogênio, que está fora do padrão. Na 155 

sequência, Srª Levidar (CIESP) afirmou que Sr. Rubens Negrini (SEMEA) e Srª Andrea 156 

Francomano (SEMEA) colocaram São José dos Campos como pioneira nesse estudo e 157 

perguntando por que não compararam São José dos Campos com outras cidades. Sr. 158 

Rubens Negrini (SEMEA) disse que para isso ocorrer precisariam descobrir outra cidade, 159 

no Brasil ou no exterior, que tenha realizado tais estudos e trabalhos. Srª Andréa 160 

Francomano (SEMEA) solicita a palavra que dizer que o município fez esse estudo, mas a 161 

CETESB já faz isso brilhantemente. Diz ainda que não adianta ficar fazendo pesquisas e 162 

estudos, se haver um regramento, uma política nacional que oriente tais trabalhos. Alegou 163 
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que qualquer atitude tomada agora, “num mundo sem regras”, poderá causar grandes 164 

desgastes futuros, se por um acaso os regramentos forem constituídos no sentido 165 

contrário das ações municipais. Continuou dizendo que todos os estudos que a CETESB 166 

faz já são norteadores dos trabalhos do governo municipal. Disse que o estudo realizado 167 

apontou para os mesmos dados indicados pelos estudos da CETESB. A PMSJC não 168 

pode desperdiçar recursos públicos com estudos que não poderão se tornar ações. 169 

Continuou dizendo que é necessário dispender energia e dinheiro no estudo de 170 

mobilidade urbana, de Desenvolvimento Rural Sustentável, que são áreas que poderão 171 

receber ações, por que já possuem regras federais, estaduais, internacionais. Disse ter 172 

gostado da fala do Lincoln, por que ela apesar de ter estudado por diversas vezes esse 173 

estudo de emissões, até agora não conseguiu entender bem o motivo pelo qual ele foi 174 

concebido. Seguiu dizendo que a ideia, que já faz parte do trabalho do Poder Público 175 

municipal, é favorecer a criação do Plano de Mobilidade Urbana, ao uso de bicicletas, o 176 

uso de transporte coletivo, a educação ambiental contra as queimadas. Cita que o estudo 177 

contra queimadas está sendo feito por um grupo multidisciplinar, para melhorar a cada 178 

dia. E termina declarando que dispender mais recursos para ampliar esses estudos de 179 

emissões, não é a orientação recebida pela SEMEA; e que, no que diz respeito à melhoria 180 

da qualidade do ar, naquilo que a municipalidade realmente tem governança efetiva, 181 

enquanto não houver um marco legal que dê diretrizes concretas, será necessário focar 182 

esforços no Plano de Mobilidade e na Prevenção das Queimadas. Sr. Lincoln Delgado 183 

(GCE) solicita a palavra e declara que não há falta de diretrizes. O Governo Estadual tem 184 

uma das leis de mudanças climáticas mais modernas do mundo, sendo muito inovadora, 185 

e ela estabelece parâmetros, metas e diretrizes de redução de emissão de poluentes. 186 

Então o município já tem um parâmetro estadual para trabalhar. Disse que existe ainda o 187 

Plano de Mobilidade Urbana Federal, e que nesse documento também existem diretrizes 188 

para a redução de emissão em umas das principais fontes de poluição, que são os 189 

veículos. Destaca ainda as leis citadas pelo conselheiro Schmidt (CETESB), que norteiam 190 

algumas políticas que devem ser adotadas. Afirmou que existe lei, existe diretriz, existe 191 

estudo e agora está faltando apenas vontade política. Por fim, solicitou que o arquivo 192 

digital da apresentação realizada seja disponibilizado aos interessados. Sra. Andréa 193 

Francomano (SEMEA) afirmou que concorda com as palavras do conselheiro Sr. Lincoln 194 

Delgado, mas que não gostaria de criar falsas expectativas. Sr. Paulo Peneluppi (AEA) 195 

solicita a palavra e afirma que pelo seu entendimento, o município não possui uma política 196 

de qualidade do ar. Desta forma, gostaria de saber qual será a orientação utilizada pela 197 

SEMEA para direcionar seus trabalhos nesta área de emissão de poluentes. Srª. Andréa 198 

Francomano (SEMEA) respondeu, reforçando que a SEMEA irá trabalhar a parte 199 

preventiva: Mobilidade Urbana e prevenção da queimada. E declarou que quando 200 

existirem regulamentações estaduais ou federais de uma Política de Qualidade do Ar, o 201 

município certamente aderirá. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) completou informando que o 202 

município de São José dos Campos não tem competência técnica e financeira para 203 

realizar os monitoramentos das emissões de poluentes. Afirma ainda que haverá maior 204 

aproximação do município com a CETESB, no intuito de realizarem auxiliar no que lhe for 205 

possível nos citados estudos. Srª. Andréa Francomano (SEMEA) afirmou que a parceria 206 

com a CETESB já existe, e exemplo disso são as novas estações da CETESB que serão 207 

instaladas em equipamento públicos municipais. Concluiu reafirmando que é uma parceria 208 

já estabelecida e que estarão juntos sempre que possível. Sr. Paulo Peneluppi (AEA), 209 

solicitou a palavra novamente para reafirmar sua pergunta. Quer saber de onde o 210 

município está partindo, para saber se vai melhorar ou não. Perguntou ainda, quais serão 211 

os parâmetros utilizados. Sr. José Roberto Schmidt (CETESB) solicita a palavra e declara 212 

que grosso modo, quando se fala em estação de monitoramento, cada estação abrange o 213 

raio de quatro quilômetros, e com as estações já instaladas, mais as que estão sendo 214 

instaladas, será possível abranger Jacareí e São José dos Campos. Outra coisa que deve 215 
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ser levado em conta na hora de fazer a implantação de novas estações é o número de 216 

pessoas que se beneficiarão disso. Portanto, as áreas mais adensadas terão prioridade 217 

no momento da escolha do local para implantação. Além disso, outro parâmetro são os 218 

dados gerados pela secretaria de saúde, além de outros aspectos já citados na primeira 219 

intervenção. No caso da Refinaria, a CETESB vai se utilizar da Estação Móvel para 220 

monitorá-la e monitorar a circunvizinhança. Srª Andréa Francomano (SEMEA) finalizou a 221 

discussão sobre qualidade do ar dizendo que parâmetros para iniciar os estudos já 222 

existem. Alega que a CETESB já fornece isso ao município e que com as novas 223 

atividades da municipalidade, a própria CETESB poderá trazer os resultados. Conclui 224 

declarando que São José dos Campos confia nos dados emitidos pela CETESB e por isso 225 

não se faz necessário dispender mais dinheiro público para fazer estudos que chegarão a 226 

resultados iguais. Diz não estar convencida de que é necessário gastar verba pública em 227 

estudos que já estão sendo feitos pela CETESB. Terminado debate relativo à Qualidade 228 

do Ar, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) inicia sua explanação sobre o Plano Municipal de 229 

Desenvolvimento Rural Sustentável. Iniciou dizendo que o governo municipal está com 230 

uma nova ideia para a zona rural de São José dos Campos. Informa que a municipalidade 231 

não pode deixar de atuar na zona rural, afinal ela ocupa cerca de 2/3 da área total do 232 

município. Declara que a SEMEA entende ser necessário focar seus esforços para 233 

contemplar a zona rural com um grande programa. Pondera que existem algumas 234 

pessoas que trabalham com pequenos projetos na zona rural, mas separadamente. Diz 235 

entender que seja necessário unir todos esses projetos dentro de um grande Plano para a 236 

área rural. Informa que o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável já está 237 

em discussão com a Sociedade Civil e com algumas outras Secretarias Municipais 238 

interessadas. Declara que o IPPLAN já está contratado para fazer a condução de todo o 239 

processo de criação do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável. Explica que estão 240 

discutindo uma nova visão sobre a Zona Rural, que já não é mais como era a vinte anos 241 

atrás, principalmente por haver demandas urbanas incorporadas ao ambiente rural, como 242 

estradas asfaltadas, telefone celular, internet, entre outros aspectos. Aproveitou a 243 

oportunidade para convidar os conselheiros a participarem do Evento de lançamento do 244 

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que ocorrerá no dia treze de 245 

novembro, às nove horas da manhã, no Centro de Formação do Educador – CEFE. 246 

Informou que o evento em tela, formará um fórum, um grupo de técnicos e interessados, 247 

que participarão da confecção do citado Plano. Declarou ainda, que a ideia é fazer um 248 

plano com a ajuda de pessoas, de todas as realidades, e não um plano feito “às portas 249 

fechadas”. Continuou sua explanação informando que o grupo formado, se 250 

responsabilizará por trazer todas as informações relativas ao Plano para os conselheiros 251 

do COMAM. Mudando de assunto, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA), passa a informar aos 252 

conselheiros sobre algumas frentes que estão sendo objetos de trabalho da SEMEA. 253 

Informou que a SEMEA já trabalha com a ideia de municipalização do Imposto territorial 254 

Rural – ITR e que já houve algumas conversas com a Secretaria da Fazenda para a 255 

retificação de tal ideia. Falou brevemente sobre a criação do Cadastro Municipal de 256 

Entidades Ambientalistas. Discorreu sobre a criação do programa de Pagamento por 257 

Serviços Ambientais em São José dos Campos, ponderando que em pouco tempo tal 258 

programa estará em funcionamento. Continuando sua explanação, Sr. Ricardo Novaes 259 

(SEMEA) informou que em contato com o Ministério da Agricultura, surgiu a possibilidade 260 

de trazer ao município o Programa de Educação Ambiental para a Agricultura Familiar – 261 

PEAAF. Disse que a SEMEA está em tratativas com o Ministério da Agricultura, com o 262 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e com outros órgãos do setor 263 

no intuito de implantar em São José dos Campos uma política de agricultura familiar. 264 

Disse que a proposta do PEAAF é levar a educação ambiental para as famílias produtoras 265 

agrícolas. Passou a falar do evento sobre o PEAAF, que acontecerá nos dias 11 e 12 de 266 

dezembro do corrente ano, no auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e por 267 
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fim oficializa o convite aos conselheiros que quiserem e puderem participar do evento, 268 

reafirmando as datas acima citadas. Srª Andréa Francomano (SEMEA) declara que a 269 

importância desse Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS é 270 

que, além de voltar a atenção à uma área que ficou esquecida por muito tempo, será 271 

possível controlar expansão irregular dessas áreas que acabam gerando grandes 272 

problemas futuros para o município. Problemas como ocupação de Áreas de Preservação 273 

permanentes, seja em topo de morros ou na margem de rios, desmatamento 274 

descontrolado de áreas que muitas vezes estão em Áreas de Preservação Ambiental, 275 

acabam gerando graves problemas sociais. Conclui que com o “Plano PMDRS” em 276 

funcionamento, o crescimento na área rural poderá ser regulado e pensado. E quando o 277 

Poder Público precisar fazer algum tipo de intervenção, as obras serão mais eficazes e as 278 

verbas empregadas muito menores. Concluído esse assunto, a presidência passou para a 279 

fase dos informes gerais. A própria Presidente, Srª Andréa Francomano realiza a leitura 280 

de um ofício encaminhado pela Câmara de Compensação Ambiental que informa neste 281 

documento ter aprovado o Plano de Trabalho para a Elaboração do Plano de Manejo do 282 

Parque Natural Municipal Augusto Ruschi. E complementa dizendo que o Plano de 283 

Manejo já está em fase de contratação e que isso é motivo de orgulho para a SEMEA, 284 

pois em apenas um ano, conseguiram dar encaminhamento para algo que estava 285 

estagnado havia seis anos. Prosseguindo com os informes, avisa que na próxima semana 286 

participará de uma reunião na Câmara de Compensação para tratar da verba de oito 287 

milhões de reais, destinados pela REVAP ao Parque do Banhado. Informa que na 288 

reunião, explanarão sobre os avanços das tratativas relativas ao Parque do Banhado, 289 

numa tentativa de ampliar o prazo para a implantação do Parque. Se não houver essa 290 

possibilidade, informa que tentarão alterar o destino da verba, para outra unidade de 291 

conservação, para manter essa verba no município. Por fim, informa que dia no dia 292 

quatorze de novembro, participará de uma reunião com a Prefeita de Monteiro Lobato 293 

para tratar sobre a implantação de Corredores Ecológicos nos municípios. E complementa 294 

dizendo que a implantação do Corredor Ecológico é mais uma atividade de prevenção 295 

para melhorar a qualidade do Ar. Afirma que isso deixa claro que o município não está 296 

parado nessa questão. Posto isso, a presidência abriu a palavra aos conselheiros para 297 

informes. Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou que no primeiro semestre do corrente ano, 298 

participou, juntamente com os conselheiros do Conselho Gestor da APA de São Francisco 299 

Xavier, de uma oficina coordenada pelo IPPLAN, onde apuraram quais os principais 300 

problemas do distrito em tela e de parte da zona rural do entorno e conseguiram definir 301 

alguns projetos prioritários, que são: combate a incêndio, Plano Nacional do Muriqui, 302 

incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN’s, propriedades rurais, 303 

cadeias produtivas, turismo sustentável, ordenamento do solo, educação ambiental, 304 

Centro de Referência Ambiental em São Francisco Xavier e Governança e Comunicação. 305 

São projetos que começarão a ser desenvolvidos e que vão ao encontro do Plano 306 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Por fim informa que por São Francisco 307 

Xavier e Monteiro Lobato serem cidades vizinhas e possuírem características muito 308 

semelhantes, a Prefeita de Monteiro Lobato se interessou e se colocou a disposição para 309 

firmarem uma parceria na implantação desses projetos. Terminada a participação do 310 

conselheiro Lincoln Delgado (GCE), Sra. Andréa Francomano (SEMEA) passou a palavra 311 

aos convidados que fizeram inscrição no início da reunião solicitando espaço para falar. 312 

Sr. Salvador Arnone, presidente do Partido Verde de São José dos Campos iniciou sua 313 

explanação parabenizando a Secretaria Executiva do COMAM pelo novo site e por todas 314 

as informações constantes nele. Solicita que os contatos pessoais dos conselheiros 315 

também estejam no site para facilitar o contato com todos. Continua sua fala, informando 316 

que por intermédio do vereador do Partido Verde, solicitou o aumento do orçamento da 317 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sobre a questão da Qualidade do Ar, alega que o 318 

Estado de São Paulo já possui diretrizes a serem seguidas e que o município poderia se 319 
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basear nelas para promover suas atividades. Ainda sobre a qualidade do ar, disse sentir 320 

falta da participação do Sindicato dos Petroleiros - SINDIPETRO nas reuniões do 321 

COMAM, por que é sabido que a CIPA pede aos “cipeiros” ligados ao SINDIPETRO 322 

façam o mapa de risco das empresas em que trabalham e esses estudos poderiam trazer 323 

fatos importantes ao COMAM. Passando a tratar do assunto Queimadas, Sr. Salvador 324 

Arnone (PV) distribuiu entre os presentes um folheto onde destacava que algumas 325 

cidades já estavam se utilizando de veículos aéreos não tripulados (DRONE) para fazer o 326 

monitoramento das áreas de preservação no município. Mas destaca que se o problema 327 

maior de São José dos Campos são as queimadas, por que não firmar um contrato ou 328 

convênio com a EMBRAER ou o CTA, para conseguir um avião que auxilie, pulverizando 329 

ou jogando água nas áreas que estão sofrendo com as queimadas. Finaliza dizendo que 330 

São José dos Campos deveria aderir ao que já fazendo alguns município do país, e 331 

colocar alguns “totens” informativos, que além e marcar a hora e a temperatura, marcam 332 

também a quantidade de ozônio concentrada naquela área. Sr. José Roberto Schmidt 333 

(CETESB) solicita a palavra para informar que na última reunião do Comitê de Bacias foi 334 

aprovada uma deliberação para criação de um grupo de trabalho que envolverá os órgãos 335 

ambientais, as prefeituras e demais interessados da Sociedade Civil que criarão Lei 336 

Especifica dos mananciais referentes ao reservatório do Rio Jaguari. Passada a palavra 337 

para Sr. Ricardo Buchaul (SEMEA) que complementando a informação trazida pelo Sr. 338 

Salvador Arnone, na questão do avião para auxiliar nas ocasiões de queimadas, informou 339 

que na última reunião da SEMEA com o Corpo de Bombeiros ficou acertado que o 340 

município de São José dos Campos, por intermédio do Corpo de Bombeiros confirmará a 341 

disponibilidade e a possibilidade de utilizar uma aeronave que fica lotada em São Paulo, 342 

mas pode ser acionada quando houver demanda de queimadas aqui em São José dos 343 

Campos. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informa que o Conselho Municipal de Saúde – 344 

COMUS e o Sindicato dos Petroleiros – SINDIPETRO, em que pese o fato de terem 345 

indicados seus representantes, estes ainda não tomaram posse no COMAM. Informa 346 

ainda que o INPE enviou seus representantes na data de hoje. Alega que na reunião de 347 

dezembro o Conselho poderá, com base no seu Regimento Interno aprovado, questionar 348 

as Instituições faltantes sobre o interesse em participar dos seus representantes. Informa 349 

que a Secretaria Executiva provocará tais Instituições para que estas se manifestem. 350 

Informou aos conselheiros presentes que na próxima reunião, deverá ser aprovado o 351 

calendário de reuniões ordinárias do COMAM para o ano de 2014. Por isso pediu que 352 

todos pensem nas melhores datas e tragam suas sugestões. Informa que a Secretaria 353 

Executiva fará sua sugestão com tem acontecido historicamente. De antemão avisa que 354 

os vereadores que compõem a Câmara Social do COMAM, solicitaram que as reuniões 355 

não ocorressem às terças e nem às quintas-feiras, visto que coincide com dias de Sessão 356 

de Câmara e isso inviabiliza a participação destes. Finalizando os informes, Srª Andréa 357 

Francomano explanou sobre a participação dos delegados joseenses na Conferência 358 

Nacional do Meio Ambiente. Informou que o município foi bem representado por duas 359 

delegadas e que a Conferência foi muito bem organizada, com excelentes palestras e 360 

debates de alto nível. Informou que as duas propostas saídas de São José dos Campos, 361 

que chegaram à Conferência Nacional, foram incorporadas ao documento final da 362 

conferencia nacional e que isso é motivo de muito orgulho. Aproveitou para informar que 363 

os debates relativos às Usinas de recuperação Energética foram acaloradas e que o 364 

Governo federal estudará propostas e políticas públicas para o tema. Por fim, Sra. Andréa 365 

Francomano (SEMEA) aproveitou a presença da Sra. Elisabete, representante da 366 

Cooperativa dos Catadores FUTURA, para elogiar a participação das Cooperativas e dos 367 

próprios catadores na Conferência Nacional. Srª. Elisabete (Coop. FUTURA) solicitou a 368 

fala, agradeceu as palavras da Presidente e também retribuiu as felicitações. Nada mais 369 

havendo a tratar, Sra. Andréa Francomano (SEMEA) encerrou a reunião às dezesseis 370 
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horas e quarenta e cinco minutos, onde eu, Bruno Pistilli de Mendonça redigi a presente 371 

ata. 372 

. 373 

 374 

 375 

   ______________________________     ____________________________ 376 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 377 

        Presidente          Secretário Executivo 378 


