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Reunião Ordinária – ATA APROVADA 
Dia: 09 de abril de 2014 

Horário de início: 14h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Renilson Sampaio Carvalho (AEA) 
2. Renata Lemes de Paiva (CMSJC) 
3. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
4. Maria Inez Gomes Capps (CIESP) 
5. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
6. Fernanda Fowler (OAB) 
7. Delma Vidal (CAMIN) 
8. Lincoln Delgado (GCE) 
9. Andréa F. Bevilácqua (PMSJC) 
10. Rubens Negrini Pastorelli (PMSJC) 

11. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
12. Carlos Trunkl (SSM) 
13. Geraldo R. Mota (SAB Bosque) 
14. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
15. Rosa Maria Scaquetti Pinto (URBAM) 
16. Gustavo N. B. Diniz (SABESP) 
17. Gianfranco Asdente (SINDUSCON) 
18. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 
19. Mª Regina Silva (UNIVAP) 

Ausências justificadas: 
1. Paulo Peneluppi (AEA) 
2. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
3. Alberto W. Setzer (INPE) 
4. Wilson Cabral (ITA) 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. CETESB 
2. André Luis Santos (COMUS) 
3. Adelino L. O. Pezzi (COMUS) 
4. Douglas Gerardi (INPE) 
5. Nadiane Kruk (ITA) 
6. Sueleide Prado (Vale Verde) 
7. Flávio Brant Mourão (Vale Verde) 
8. Emmanuel A. dos Santos (SPU) 
9. Sônia M. Taucci (SPU) 

10. Mª Lucia Fonseca (AAB Esplanada) 
11. Mary Apda Santos (SAB Vila Letônia) 
12. Luiz Fernando F. Bernabe (SindCT) 

13. Pedro Rovida (Sind. Engenheiros) 
14. Mário P. Tinoco (Sind. Engenheiros) 
15. Wellington L. Cabral (Sind. Químicos) 
16. Vicente Cioffi (Sind. Químicos) 
17. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
18. Renato T. Veneziani (Sind. Rural) 
19. Wesley A. Bastos (Sind. Rural) 
20. José Ademir Silva (SINDIPETRO) 
21. Wesley Bastos (SINDIPETRO) 
22. Marcos Bonzanini (Polícia Florestal) 
23. Ademir Gouvêa (Polícia Florestal)

 
Pauta: 

1. Aprovação da Minuta de Ata pendente; 
2. Apresentação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da proposta de 
programação para a Semana do Meio Ambiente de 2014; 
3. Composição de novas Comissões Técnicas; 
4. Informes:   
    a. Atualização de informações sobre a Transposição do Rio Paraíba do Sul, pela 
Comissão Técnica específica; 

5. Encaminhamentos Gerais. 

_____________________________________________________________________ 
Às quatorze horas e vinte minutos do dia nove de abril de dois mil e quatorze, Srª Andréa 1 

Francomano (SEMEA) deu início à reunião. Srª Andréa Francomano (SEMEA) informa 2 
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que ainda não foi alcançado o quórum regimental e que talvez este quórum precise ser 3 

revisto. Sr. Bruno Pistilli (Secretário Executivo) informa que a Secretaria Executiva do 4 

COMAM enviará ofício aos representantes legais da entidades que não têm participado 5 

das reuniões para que estes se manifestem sobre o interesse em participar da Câmara 6 

Social do COMAM. Explicou ainda que a partir das respostas enviadas por estas 7 

entidades, o COMAM poderá reestudar o quórum regimental, de acordo com o explicitado 8 

no Regimento Interno aprovado. Sr. Lincoln Delgado (GCE) pede reflexão para todas as 9 

entidades ativas para que respeitem o horário de início das reuniões. Sr. Ricardo Novaes 10 

(SEMEA) informou que foi atingido o quórum e que a reunião pode ser iniciada 11 

oficialmente. Sugeriu na sequencia que seja estabelecida um prazo para respostas das 12 

Entidades. Sr. Andréa Francomano (SEMEA) propõe deliberação sobre prazo de cinco 13 

dias úteis a partir do recebimento da correspondência e não havendo resposta, a entidade 14 

estará automaticamente inativa, conforme Regimento Interno. Deliberado e aprovado por 15 

unanimidade. Sr. Geraldo Mota (SAB Bosque) informa que tem encontrado dificuldade 16 

para se comunicar com a suplente dos representantes de SAB. Iniciando oficialmente a 17 

reunião, Sr. Andréa Francomano informou sobre os 30 minutos para os convidados 18 

solicitarem direito à palavra. Feito isso, colocou em votação para aprovação da ata da 19 

reunião ocorrida no dia doze de fevereiro do corrente ano. Ata aprovado por unanimidade. 20 

Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) passou a fazer a exposição da proposta da Secretaria de 21 

Meio Ambiente - SEMEA para a Semana do Meio Ambiente para o corrente ano. Sr. 22 

Ricardo Novaes (SEMEA) informou que a SEMEA está propondo ações interligadas à 23 

outras secretarias municipais e com entidades que estejam pensando em promover algum 24 

tipo de atividade ligada à Semana do Meio Ambiente. Informou que visitas ao Parque 25 

Natural Municipal Augusto Ruschi e ao Aterro Sanitário com os conselheiros do COMAM 26 

está previsto. Falou ainda que ocorrerão diversos seminários e eventos voltados aos 27 

assuntos atuais, como por exemplo, Desenvolvimento Rural Sustentável e Pagamento por 28 

Serviços Ambientais. Nos dias seis e sete de junho ocorrerão atividades no Parque da 29 

Cidade, como já acontece historicamente. Por fim, informou que todas as secretarias 30 

municipais voltarão seus esforços para que nessa época o Meio Ambiente seja o 31 

protagonista. Srª Andréa Francomano (SEMEA) informou que quando a SEMEA começou 32 

a organizar a Semana do Meio Ambiente, perceberam que muitas coisas estavam sendo 33 

realizadas mas eu não tinham notoriedade, então o objetivo se tornou esse, dar 34 

notoriedade aos programas realizados pela SEMEA, e por parceiros. Sr. Lincoln Delgado 35 

(GCE) informou ainda que no dia três de junho será assinado um protocolo de intenções 36 

em favor dos Corredores Ecológicos na região. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou 37 

ainda sobre a formação de Mesa Técnica para discutir a integração dos instrumentos de 38 

gestão e atores regionais para discutir a gestão integrada para a conservação ambiental. 39 

Passando para outro ponto de pauta, a presidente seugere que sejam formadas novas 40 

Comissões Técnicas para que os conselheiros tenham a possibilidade de discutir os 41 

assuntos em que o COMAM deva se posicionar oficialmente. Sr. Ricardo Novaes 42 

(SEMEA) explicou sobre a existência dos Fundos de Conservação Ambiental e de 43 

Serviços Ecossistêmicos e da necessidade de regulamentação deles. Explicou ainda que 44 

a SEMEA vem trabalhando nessa regulamentação e que agora o COMAM deve se 45 

debruçar nesses documentos para que o Executivo possa então aprovar e publicar os 46 

decretos regulamentadores. Sr. Lincoln Delgado (GCE) informa que existe uma série de 47 

recursos como, compensações ambientais, ICMS Ecológico e outros que podem e devem 48 

integrar tais fundos. Destaca que o COMAM deve se posicionar e buscar tais verbas, mas 49 

que para isso os fundos deverão estar criados e regulamentados. Srª Andréa Francomano 50 

(SEMEA) sugere a criação de uma única Comissão Técnica para discutir os decretos de 51 

ambos os fundos. A Comissão Técnica será composta pelos seguintes conselheiros: 52 

Carlinhos Tiaca (CMSJC), Fernanda Fowler e Maria do Rosário (OAB), Maria Regina 53 

(UNIVAP), Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda), Gustavo Bahia (SABESP), Ricardo 54 
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Novaes (SEMEA) e Lincoln Delgado (GCE) como coordenador do grupo. Foi dado o prazo 55 

de um mês para a definição dos decretos. Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou que se 56 

houver mais alguém que queira participar das discussões, poderão integrar o grupo a 57 

qualquer momento. Srª Andréa Francomano (SEMEA) informa que a comissão será 58 

subsidiada com um documento praticamente completo que deverá ser avaliada e 59 

melhorada quando for o caso. A Presidente sugeriu ainda que no dia quatorze de maio 60 

seja realizada uma reunião extraordinária do COMAM para apresentação e deliberação 61 

dos decretos. Todos concordaram. Sr. Lincoln Delgado (GCE) solicita a palavra para 62 

iniciar outro assunto, ICMS Ecológico. Iniciou dizendo que o vereador Rogério Cyborg o 63 

havia procurado para conversar sobre seu Projeto de Lei incentivando o Executivo a 64 

destinar o ICMS Ecológico para o Fundo Municipal de Conservação Ambiental. Mas ao 65 

mesmo tempo, o vereador Carlinhos Tiaca criou um Projeto de Lei incentivando o 66 

Executivo a destinar a verba do ICMS Ecológico ao Fundo Municipal de Serviços 67 

Ecossistêmicos. Por fim, Sr. Lincoln Delgado (GCE) afirmou que o COMAM deve definir 68 

qual dos projetos pretende apoiar. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) disse encarar de forma 69 

positiva esse “problema”. Afinal ter duas propostas positivas ao meio ambiente é muito 70 

importante. Ricardo fez um resgate desses assunto, que já foi tratado anteriormente. 71 

Explicou sobre as dificuldades encontradas e as perspectivas de regulamentar o assunto. 72 

Falou que realmente a falta de conversa sobre os temas ambientais seja no COMAM, seja 73 

na SEMEA, acaba causando esse tipo de desencontro. Sr. Carlinhos Tiaca explicou seu 74 

ponto de vista, disse que por morar na zona rural do município, sempre pensou em propor 75 

um projeto de lei que ajudasse a concretizar o programa de Pagamento por Serviços 76 

Ambientais no município. Srª Renata Paiva explicou que o vereador Carlinhos Tiaca a 77 

procurou para que ela assinasse a proposta de Projeto de Lei. Ao mesmo tempo o 78 

vereador Rogério Cyborg fez o mesmo. Disse que procurou o Sec. De Governo Paulo 79 

Rogério para informar que existiam tais projetos, mas que o COMAM deveria participar 80 

dessas deliberações. Dessa forma, ficou acertado que a Sec. De Governo conversaria 81 

com os vereadores envolvidos e com o COMAM para acertar os detalhes. Sr. Lincoln 82 

Delgado (GCE) propõe que o ICMS Ecológico e os Projetos de Lei sejam discutidos na 83 

reunião extraordinária do dia dezesseis de maio. Srª Andréa Francomano (SEMEA) 84 

discordou de Lincoln, afirmando que compete aos vereadores propor ou não o PL. Não 85 

cabe ao COMAM decidir isso. O COMAM pode ser consultado, mas não decidirá ao que 86 

não lhe cabe. Sr. Lincoln Delgado discordou e afirmou que o FUMCAM foi criado em 1994 87 

e não funciona ainda. Diz que não quer invadir a prerrogativa de ninguém, mas quer que o 88 

COMAM aconselhe e assessore os vereadores que quiserem propor leis no tema 89 

ambiental. Por fim, sugere que no dia 14 de maio, seja novamente discutido para definir o 90 

encaminhamento da verba a algum dos fundos. Sr ª reafirmou Andréa Francomano que a 91 

prerrogativa de propor leis é da Câmara Municipal. Propõe que o COMAM envie uma 92 

MOÇÃO à Câmara Municipal destacando suas prioridades. Sr. Rubens Negrini afirma que 93 

o COMAM tem o direito de se manifestar, mas o conselho tem que saber que talvez sua 94 

sugestão não seja acatada. E mesmo que seja ouvido, o COMAM pode não ter sua 95 

sugestão acatada pelo Executivo, afinal o PL é apenas autorizativo. Srª Delma Vidal 96 

(CAMIN) disse que o COMAM não está se metendo ou atrapalhando a Câmara Municipal 97 

ou a Prefeitura Municipal, mas que por Lei o COMAM deve sim opinar sobre os casos 98 

ambientais no município. Srª Andréa Francomano concorda com Srª Delma e sugere o 99 

envio de uma MOÇÃO à Câmara Municipal e ao Prefeito Municipal informando as 100 

observações do COMAM sobre o tema. Srª Delma Vidal disse entender que ser 101 

necessário o envio de uma MOÇÃO, pois acredita que os vereadores que são 102 

conselheiros podem levar a discussão realizada no COMAM para a Câmara Municipal. 103 

Terminada a discussão, a presidente colocou em votação o envio ou não da MOÇÃO ao 104 

Legislativo. Aprovado por unanimidade. Ficou acertado ainda que a Comissão Técnica 105 

elaborará o texto da MOÇÃO. Continuando a reunião, a Presidente passa a palavra para 106 
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a conselheira e vereadora Renata Paiva para que ela possa dar informes sobre a 107 

Comissão Técnica constituída para discutir a possibilidade de Transposição do Rio 108 

Paraíba do Sul. Srª Renata Paiva (CMSJC) informa que após a apresentação feita aos 109 

conselheiros do COMAM, não houve mais reuniões da Comissão Técnica. Informou ainda 110 

que haverá uma concentração de vereadores no próximo dia onze de abril, na Câmara 111 

Municipal para discutir a possível transposição do Rio Paraíba do Sul. Informou que todos 112 

já receberam o convite digital, mas reafirmou o convite. Por fim, informou que registrou 113 

denúncias no Ministério Público Estadual e que o município deve discutir o tema. Sr. 114 

Ricardo Novaes (SEMEA) retomou a palavra para informar que o documento enviado pela 115 

Conselheira Delma Vidal relativo à Linha de Transmissão de Energia será encaminhado à 116 

COPEL, que é a empresa responsável pela implantação da Linha. Srª Delma Vidal 117 

(CAMIN) solicitou a palavra para pedir informações sobre o Plano Municipal de Gestão 118 

Integrada de Resíduos Sólidos. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) explicou que o processo de 119 

elaboração do Plano está em andamento e que o cronograma está sendo alterado para 120 

que haja tempo de terminar e consolidar o diagnóstico a fim de definir diretrizes e metas. 121 

Informou também que as ações serão definidas posteriormente. Disse ainda que o 122 

HOTSITE está sendo alimentado sempre que há algum novo documento ou alguma 123 

alteração dos documentos existentes. Sr. Lincoln Delgado (GCE) retorna ao tema 124 

levantado no início da reunião e informa que é possível visitar o Aterra Sanitário e 125 

participar de uma palestra explicativa sobre o funcionamento e sobre a vida útil do Aterro. 126 

Sr. Rubens Negrini (SEMEA) disse que no que se refere à visitação ao Aterro não vê 127 

nenhum problema, mas que é necessário que os técnicos da URBAM estejam disponíveis 128 

para realizar a palestra. Srª Andréa Francomano (SEMEA) retoma a palavra e passa aos 129 

convidados inscritos. Sr. Salvador Arnone (Presidente do Partido Verde) primeiramente 130 

sugere que as Entidades com assento no COMAM indiquem dois suplentes para que não 131 

haja o esvaziamento das reuniões. E por fim pergunta se o GÁS METANO coletado está 132 

sendo comercializado. Srª Rosa Scaquetti (URBAM) informou que há a comercialização 133 

dos gases do Aterro. Informou que o crédito de carbono está desvalorizado. Por fim 134 

afirma que no site da URBAM tem toda essa informação. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) 135 

solicita a palavra para esclarecer que em nenhum momento a URBAM se negou a passar 136 

qualquer dado. E que agora, com a contribuição da conselheira Delma, talvez possam 137 

solicitar novos dados. Nada mais havendo a tratar, Srª Andréa Francomano (SEMEA) 138 

encerra a reunião às dezesseis horas e trinta e seis minutos, em que eu Bruno Pistilli de 139 

Mendonça lavrei a presente ata. 140 

 141 

 142 

   ______________________________     ____________________________ 143 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 144 

        Presidente          Secretário Executivo 145 


