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Reunião Ordinária – MINUTA DE ATA 
Dia: 10 de dezembro 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. Renata Lemes de Paiva (CMSJC) 
4. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
5. Maria Inês Capps (CIESP) 
6. Alberto W. Setzer (INPE) 
7. Delma Vidal (CAMIN) 
8. Sueleide Prado (Vale Verde) 
9. Lincoln Delgado (GCE) 
10. Andréa F. Bevilácqua (PMSJC) 
11. Rubens Negrini Pastorelli (PMSJC) 
12. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 

13. Sônia M. Taucci (SPU) 
14. Carlos Trunkl (SSM) 
15. Boanésio C. Ribeiro (URBAM) 
16. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
17. Mateus Andrade (SABESP) 
18. Sérgio Rosim (SindCT) 
19. Pedro Rovida (Sind. Engenheiros) 
20. Vicente Cioffi (Sind. Quimicos) 
21. Gianfranco Asdente (SINDUSCON) 
22. Maria Aparecida Cordelini (SINTAEMA) 
23. Maria Madalena S. Araújo ( Suçuarana) 
24. Mª Regina Silva (UNIVAP) 

Ausências justificadas: 
1. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
2. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
3. Douglas Gerardi (INPE) 
4. Wilson Cabral (ITA) 
5. Marcelo de Julio (ITA) 

6. Fernanda Fowler (OAB) 
7. Maria do Rosário ZAIA (OAB) 
8. Geraldo R. Mota (SAB Bosque) 
9. Renato T. Veneziani (Sind. Rural) 
10. Wilson B. Campos (Sind. Rural) 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. André Luis Santos (COMUS) 
2. Adelino L. O. Pezzi (COMUS) 
3. Mª Lucia F. Garcia (SAB Esplanada) 
4. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
5. Mary Apda Santos (SAB Vila Letônia) 

6. José Ademir Silva (SINDIPETRO) 
7. Wesley Bastos (SINDIPETRO) 
8. Elizabete Maria Rocha (Coop. Futura) 
9. Marcos Bonzanini (Polícia Florestal) 

10. Ademir Gouvea (Polícia Florestal)

 
Pauta: 

1. Aprovação das Atas pendentes; 
2. Apresentação de estudos relativos à Transposição Rio Paraíba do Sul, pela 

Vereadora Renata Paiva; 
3. Apresentação das contribuições da SEMEA ao Projeto de Lei relativo à criação do 

Código Municipal de Arborização; 
4. Definição do calendário das reuniões ordinárias para o ano de 2014; 
5. Encaminhamentos gerais pertinentes. 

_____________________________________________________________________ 
Aos dez dias de dezembro do ano de dois mil e treze, as quatorze horas, a Presidente do 1 

COMAM, Srª Andréa Francomano (SEMEA) iniciou a reunião dando boas-vindas aos 2 

conselheiros e convidados e de pronto recomendou que os convidados que quisessem 3 

fazer uso da palavra, fizessem as inscrições com a Sec. Executiva em até 30 minutos. 4 

Além dos conselheiros, exercendo titularidade, acima citados, esteve presente ainda o 5 

conselheiro suplente Sr. Ricardo Buchaul. Dando continuidade à reunião, Srª Andréa 6 

Francomano (SEMEA) explicou que na reunião anterior ela havia colocado em votação 7 

uma pequena alteração no Regimento Interno e que havia sido aprovada. Mas logo de 8 
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início ela informa que a votação não teve validade, pois na ocasião não havia o quórum 9 

regimental para alteração do Regimento Interno. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) solicitou a 10 

palavra para explicar que apesar de a votação não ter validade, o acordo poderia seguir 11 

vigendo, mesmo que não esteja escrito no Regimento Interno. Explicou ainda que tal 12 

acordo já vem sendo respeitado pela Secretaria Executiva, que envia a Minuta de Ata das 13 

reuniões juntamente com a convocação, com dez dias de antecedência. Dando 14 

seguimento à reunião, Srª Andréa Francomano (SEMEA) explicou que no calendário 15 

estava explícito que haveria duas reuniões no mesmo dia. Posto isso, sugeriu que o 16 

COMAM realizasse as duas reuniões em apenas uma. Tal sugestão foi acatada pelos 17 

conselheiros presentes. Como último informe de início de reunião, a Presidente explicou 18 

que o auditório não estava com as cadeiras e mesas posicionadas em círculo por que nos 19 

dois dias sequentes à reunião do COMAM, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 20 

receberia um evento de Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar – 21 

PEAAF, que precisaria do espaço com as cadeiras disponibilizadas em formato de 22 

auditório. Passados os informes iniciais, Srª Andréa Francomano (SEMEA) passou para a 23 

aprovação das atas pendentes. Colocada em votação a Minuta de Ata da reunião ocorrida 24 

no dia oito de outubro de dois mil e treze. Aprovada por unanimidade. Colocada em 25 

votação a Minuta de Ata da reunião ocorrida em doze de novembro de dois mil e treze. 26 

Aprovada por unanimidade. Dando sequência na reunião, e seguindo a pauta 27 

previamente estabelecida, Srª. Andréa Francomano (SEMEA) passou a palavra à 28 

Vereadora Renata Paiva que faria sua apresentação sobre os estudos prévios relativos à 29 

Transposição do Rio Paraíba do Sul. Vereadora iniciou sua apresentação mostrando um 30 

vídeo para os conselheiros. Resumo da apresentação segue como ANEXO I desta Ata. 31 

Terminada a apresentação, Srª Renata Paiva abriu espaço para que os conselheiros se 32 

manifestassem. Srª Sueleide Prado (VALEVERDE) informou a palestrante que a AGEVAP 33 

possui um estudo sobre as macrófitas existentes no Rio Paraíba do Sul e que seria 34 

possível buscar essas informações para enriquecer os estudos. Srª Andréa Francomano 35 

(SEMEA) retomou a palavra e fez uma proposta de encaminhamento. Sugeriu que, pela 36 

complexidade do tema, fosse criada uma Câmara Técnica para aprofundar os estudos e 37 

discussões sobre a eventual transposição do Rio Paraíba do Sul, e que o entendimento 38 

dessa Câmara Técnica fosse encaminhado à Câmara Social do COMAM. Alegou como 39 

defesa da sua sugestão que não adiantaria abrir a palavra à todos, por que o COMAM 40 

não sairia do lugar. Terminou dizendo que o COMAM precisa estudar e oferecer à 41 

Sociedade Joseense um posicionamento embasado e sólido. Sr. José Roberto Schimidt 42 

(CETESB) solicitou a palavra e falou que se houver realmente a transposição, não 43 

mudará quase nada o abastecimento atual. E continuou expondo que talvez seja o caso 44 

de o Rio Paraíba começar a abastecer o Estado de São Paulo, talvez até em detrimento 45 

do abastecimento do Estado Fluminense. Sr.ª Andréa Francomano (SEMEA) retomou a 46 

palavra para reafirmar sua sugestão, afirmando que não adiantaria nada cada um dos 47 

conselheiros emitir sua opinião na reunião, se após isso, nenhum documento for 48 

formalizado. Sugeriu novamente a criação da Câmara Técnica. Sr.ª Maria Aparecida 49 

Cordelini (SINTAEMA) solicitou a palavra concordar com a presidência do Conselho, e 50 

afirmar que primeiramente o assunto devia ser debatido dentro de Câmara Técnica, para 51 

depois ser trazido para a Câmara Social. Na sequência, Sr. Vicente Cioffi (Sind. 52 

Químicos) pediu para fazer o uso da palavra e iniciou parabenizando a vereadora Renata 53 

Paiva pela apresentação. Disse ainda entender ser fundamental que a discussão seja 54 

realizada numa Câmara Técnica. Afirmou entender que o COMAM, após as devidas 55 

discussões, deva emitir um documento se posicionando sobre o assunto perante a 56 

sociedade e os órgãos governamentais. A Presidência retomou a palavra para perguntar 57 

quais conselheiros pretendem compor tal grupo que formará a Câmara Técnica. Definida 58 

a formação do grupo com os seguintes conselheiros: Renata Paiva (CMSJC), José 59 

Roberto Schimdt (CETESB), Pedro Rovida (Sind. Engenheiros), Ricardo Novaes 60 
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(SEMEA), Mateus Andrade (SABESP), Delma Vidal (CAMIN) e Lincoln Delgado (GCE). 61 

Acertaram que a primeira reunião acontecerá no dia dezoito de dezembro do corrente 62 

ano, às quatorze horas nas dependências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 63 

Encerrado o assunto “Transposição do Rio Paraíba do Sul”, Sr.ª Andréa Francomano 64 

(SEMEA) convidou Sr. Ricardo Buchaul (SEMEA) para que iniciasse sua explanação 65 

sobre a participação da equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na 66 

confecção do novo Código Municipal de Arborização Urbana de São José dos Campos. 67 

Resumo da apresentação segue como ANEXO 2 desta Ata. Terminada a apresentação, 68 

Sr. Lincoln Delgado (GCE) sugeriu que a SEMEA colocasse a apresentação no site do 69 

próprio COMAM, para que os interessados pudessem ter acesso. De pronto, Sr.ª Andréa 70 

Francomano (SEMEA) explicou para Sr. Lincoln Delgado que a SEMEA não tem 71 

autorização para divulgar ou publicar em sites ou qualquer outro veículo de publicidade, 72 

pois o Código de Arborização é um projeto do Poder Legislativo e não do Poder 73 

Executivo. Esclareceu ainda que a equipe técnica da SEMEA apenas auxiliou nos 74 

trabalhos e realizou alguns apontamentos técnicos. Sr. Gianfranco Asdente (SIDUSCON) 75 

perguntou se a SEMEA poderia ao menos disponibilizar a apresentação sobre o novo 76 

Código de Arborização para os conselheiros. Prontamente, Sr.ª Andréa Francomano 77 

(SEMEA) sugeriu que o conselheiro procurasse os vereadores para solicitar a Minuta do 78 

Código em tela, afinal o trabalho foi realizado pelo Poder Legislativo. Sr. Vicente Cioffi 79 

(Sind. Químicos) solicitou a palavra para solicitar a disponibilização da apresentação 80 

relativa à Transposição do Rio Paraíba e também para solicitar aos vereadores com 81 

assento no COMAM para que o Código de Arborização volte a ser apresentado ao 82 

COMAM antes de sua votação na Câmara Municipal. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 83 

completou a fala do conselheiro Vicente Cioffi, dizendo que se não for possível um 84 

reestudo do código em tela dentro do COMAM, que então os vereadores convoquem uma 85 

reunião com o COMAM para apresentação do Código de Arborização. Vereadora Renata 86 

Paiva, representante da Câmara Municipal, concorda com as palavras do conselheiro 87 

Lincoln Delgado e afirma que levará a sugestão ao Legislativo. Seguindo a reunião, 88 

conselheiro Lincoln Delgado perguntou se as áreas urbana e rural tiveram atenção e 89 

tratamento diferenciados nos estudos basilares do Código em tela, principalmente na 90 

questão das compensações ambientais, do uso das Áreas de Proteção Permanente e 91 

sobre a Educação Ambiental realizada pela Prefeitura Municipal. Ricardo Buchaul 92 

(SEMEA) explicou que com relação à dicotomia urbano e rural, a força do Novo Código 93 

Florestal traz todo o assunto rural para competência do órgão ambiental estadual e que 94 

diversos diplomas legais foram produzidos nos últimos anos relativos ao tema. Continua 95 

afirmando que a ideia da elaboração do Código Municipal de Arborização foi tratar 96 

especificamente da zona urbana, porque inserindo a zona rural no estudo ficaria muito 97 

complexo, e talvez não atingisse o resultado desejado. Sr. Ricardo Buchaul (SEMEA) 98 

informou que a ideia é estabelecer um código baseado na zona urbana e continuar os 99 

estudos com relação da zona rural. Por fim, Sr. Ricardo Buchaul informou que a SEMEA 100 

já vinha realizando estudos para eventuais mudanças nos trabalhos da própria Secretaria. 101 

E terminou dizendo que o projeto de lei do legislativo auxiliou e agilizou o processo de 102 

estudo e confecção das novas normas municipais. Srª Andrea Francomano (SEMEA) 103 

pediu a palavra para explicar que o Código Municipal de Arborização está em formulação 104 

e que tentará juntos aos vereadores que ele seja rediscutido junto ao COMAM. Completou 105 

dizendo que o lado bom disso, foi que o Poder Legislativo percebeu que tecnicamente 106 

precisava de auxílio na criação do Código e procurou a SEMEA. Sr. Lincoln Delgado 107 

(GCE) afirma que o Poder Legislativo deve se atentar na confecção do citado Código 108 

Municipal de Arborização para algumas incumbências que o novo Código Florestal 109 

determinou aos municípios, como por exemplo, atividades em Áreas de preservação 110 

permanente em áreas urbanas ou ainda sobre incumbências em relação ao programa 111 

MINHA CASA, MINHA VIDA. Terminado o tema “Código Municipal de Arborização”, Srª 112 
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Andréa Francomano (SEMEA) passou para o novo ponto de pauta: Cronograma de 113 

Reuniões Ordinárias de 2014. Iniciou a discussão explicando sobre um pedido 114 

formalizado pelos vereadores municipais para que as reuniões não sejam realizadas as 115 

terças e quintas-feiras, para não conflitar com as Sessões de Câmara. Por esse motivo, 116 

Srª Andréa (SEMEA) explicou que solicitou à Secretaria Executiva que elaborasse um 117 

cronograma de reuniões que priorizasse as quartas feiras como data prioritária. Srª Delma 118 

Vidal (CAMIN) discordou do horário para realização das reuniões. Alegou que num 119 

conselho de voluntários o horário de quatorze horas pode inviabilizar a participação. 120 

Questionou ainda o motivo de não realizar reuniões mensais. A Presidência do COMAM, 121 

explicou que o calendário proposto trata apenas das seis reuniões ordinárias, conforme 122 

aprovado no Regimento Interno. Explicou ainda que isso não impede que reuniões 123 

extraordinárias sejam marcadas de acordo com a necessidade. Conselheiro Vicente Cioffi 124 

(Sind. Químicos) solicitou que as reuniões aconteçam às dezoito horas, para contar com a 125 

participação popular. Na sequência, Sr. Lincoln Delgado (GCE) afirmou ser testemunha 126 

de que o horário de “quatorze horas” venceu por votação dentro da Câmara Social e por 127 

isso entende que não existe necessidade de ser alterado. Terminou dizendo que a 128 

possibilidade de intercalar as reuniões, como ocorreu no ano de dois mil e treze, o 129 

agrada. Continuando, Sr. Lincoln Delgado (GCE) insistiu que as temáticas principais 130 

devem ser tratadas dentro das Câmaras Técnicas, por serem mais produtivas, não sendo 131 

necessárias as reuniões da Câmara Social todos os meses. Srª Andréa Francomano 132 

(SEMEA) concordou com o posicionamento do conselheiro Lincoln Delgado (GCE) e em 133 

seguida, colocou em votação a proposta de cronograma apresentada pela Secretaria 134 

Executiva. Após votação, o cronograma foi aprovado com apenas dois votos contrários. 135 

(Cronograma de Reuniões Ordinárias do COMAM segue como ANEXO 3 desta ata).  136 

Com a reunião se encaminhando para o final, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) iniciou o 137 

momento dos informes gerais. Falou sobre o Programa de Educação Ambiental e 138 

Agricultura Familiar – PEAAF, que a Prefeitura Municipal, em parceria com o IPPLAN e o 139 

Ministério de Meio Ambiente, está pretendendo implantar em São José dos Campos. 140 

Informou os presentes que nos dias 11 e 12 de dezembro acontecerá um evento 141 

introdutório sobre o assunto aos interessados. Srª. Andréa Francomano (SEMEA) 142 

solicitou a palavra para informar que o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 143 

Augusto Ruschi – PNMAR, já foi contratado e que os estudos prévios para a elaboração 144 

deste já estão em fase inicial. Aproveitando o assunto, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) 145 

informou que o Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi tomou 146 

posse e já iniciou seus trabalhos. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou ainda que o 147 

COMAM e o CGPNMAR poderão realizar reunião conjunta para analisar a Linha de 148 

Transmissão de Energia que cortará o município e parte do Parque Natural Municipal 149 

Augusto Ruschi. Srª. Andréa Francomano (SEMEA) informou que os representantes da 150 

SEMEA participaram de reunião junto à Câmara de Compensação do Estado de São 151 

Paulo, onde apresentaram um projeto de readequação do Parque do Banhado. Disse 152 

ainda que, motivada por essa apresentação a Câmara de Compensação postergou o 153 

prazo para a apresentação do novo plano para o citado Parque até março do próximo 154 

ano. Sr. Lincoln Delgado (GCE) solicitou a palavra para sugerir dois assuntos para serem 155 

discutidos na próxima reunião ordinária do COMAM, quais sejam: Apresentação do novo 156 

Projeto do Parque do Banhado e o FeedBack da Câmara Técnica – Transposição do Rio 157 

Paraíba do Sul. Srª. Delma Vidal pediu a palavra para sugerir que a Prefeitura Municipal 158 

de São José dos Campos apresente, para o COMAM, o Projeto de Implantação do BRT 159 

no município. Srª. Andréa Francomano (SEMEA) passa então a palavra aos munícipes 160 

que se inscrever no início da reunião. O único munícipe inscrito foi Sr. Salvador Arnone 161 

(Presidente do Partido Verde/SJC), que iniciou dizendo que havia solicitado junto ao 162 

vereador de seu partido que sugerisse a ampliação da verba destinada à Secretaria de 163 

Meio Ambiente de São José dos Campos. Completou o assunto informando que o projeto 164 
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não foi aprovado, pois os vereadores já haviam definido outras prioridades. Para terminar 165 

sua fala, Sr. Salvador Arnone informou que pesquisadores da UNICAMP criaram um 166 

aparelho que teoricamente retira o CO2 do ar e sugeriu ao COMAM que solicite à 167 

PETROBRÁS que utilize esse aparelho nas chaminés da REVAP. Terminada a fala dos 168 

munícipes, Srª. Andréa Francomano (SEMEA) retoma a palavra, agradece pela 169 

participação durante o ano e deseja um ótimo final de ano à todos. Nada mais havendo a 170 

tratar, Srª Andréa Francomano (SEMEA) encerrou a reunião às dezessete horas e um 171 

minuto e eu Bruno Pistilli de Mendonça, lavrei a presente ata. 172 

 173 

 174 

   ______________________________     ____________________________ 175 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 176 

        Presidente          Secretário Executivo 177 


