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Reunião Ordinária – ATA APROVADA  
Dia: 11 de junho de 2014 

Horário de início: 14h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Paulo Roberto Peneluppi (AEA) 
2. Renata Paiva (CMSJC) 
3. Regina Célia Pereira (CETESB) 
4. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
5. Wilson Cabral (ITA) 
6. Maria do Rosário (OAB) 
7. Debora Viola (CAMIN) 
8. Sueleide Prado (VALEVERDE) 
9. Lincoln Delgado (GCE) 
10. Andréa Francomano (SEMEA) 
11. Rubens Negrini (PMSJC) 

12. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
13. Sonia Taucci (PMSJC) 
14. Geraldo José Mota (SAB Bosque) 
15. Mª Lucia F. Garcia (AAB Esplanada) 
16. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
17. Luiz Fernando Bernabe (SindCT) 
18. Pedro Rovida (Sind. Engenheiros) 
19. Renato T. Veneziani (Sind. Rural) 
20. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 
21. Mª Regina Aquino Silva (UNIVAP) 
22. Maria Apda Cordelini (SINTAEMA) 

Ausências justificadas: 
1. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
2. Delma Vidal (CAMIN) 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. Carlos Tiaca (CMSJC) 
2. Rogério Cyborg (CMSJC) 
3. CIESP 
4. COMUS 
5. INPE 
6. Sec. Serviços Municipais – SSM 
7. URBAM 

8. SABESP 
9. Sindicato dos Químicos 

10. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
11. SINDIPETRO 
12. SINDUSCON 
13. Elisabete M. Rocha (Coop. FUTURA) 
14. Polícia Florestal

 
Pauta: 

1. Aprovação das Minutas de Atas pendentes; 
2. Balanço das atividades realizadas na Semana do Meio Ambiente de 2014; 
3. Encaminhamentos Gerais. 
_____________________________________________________________________ 

Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia onze de junho de dois mil e quatorze, Srª 1 

Andréa Francomano (SEMEA) deu início à reunião  informando que os convidados 2 

interessados deverão nos primeiros trinta minutos da reunião se inscreverem para terem 3 

direito à palavra. Feito isso, colocou em votação para aprovação das atas das reuniões 4 

ocorridas nos dias nove de abril e quatorze de maio do corrente ano. Após algumas 5 

alterações solicitadas pela conselheira Srª Sueleide Prado (VALE VERDE) as atas foram 6 

aprovadas por unanimidade. Srª Andréa Francomano (SEMEA) retomou a palavra para 7 

informar aos presentes sobre as atividades realizadas em comemoração à Semana de 8 

Meio Ambiente. Falou sobre a feira realizada no Galpão Gaivotas, com a participação de 9 

várias entidades e destacou principalmente a assinatura de quatro decretos muito 10 

importantes para a área ambiental, quais sejam: 1 – Agenda Ambiental na Administração 11 

Pública – A3P; 2 – Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 3 – Fundo 12 

Municipal de Conservação Ambiental – FUMCAM, e; 4 – Fundo Municipal de Serviços 13 

Ecossistêmicos – FMSE. Agradeceu a participação dos conselheiros que participaram da 14 
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elaboração dos decretos relativos aos Fundos Municipais e por fim frisou sobre a 15 

importância de todos esses quatro decretos para  o futuro ambiental de São José dos 16 

Campos. Terminando sua explanação, a presidente do COMAM passou a palavra para 17 

Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) que, juntamente com Sr. Lincoln Delgado (GCE), explanou 18 

sobre como foram os trabalhos dentro das Comissões Técnicas formadas para debater e 19 

elaborar os decretos regulamentadores dos Fundos de Conservação Ambiental e de 20 

Serviços Ecossistêmicos. Realizaram a leitura de parte da minuta do decreto e repararam 21 

pequenos erros. Terminada a explicação de como foram os trabalhos, Sr. Lincoln Delgado 22 

(GCE) informou aos presentes que ainda nesta reunião, a Câmara Social do COMAM 23 

deverá indicar conselheiros para comporem as Comissões Técnicas dos supracitados 24 

fundos municipais. Ação continua, Sr. Wilson Cabral (ITA) solicitou a palavra para sugerir 25 

que a Câmara Social indicasse apenas três conselheiros que comporiam as duas 26 

Comissões Técnicas. Sr. Valdecir Ginevro(SAB Vista Linda) pediu a palavra e discordou 27 

da opinião anterior, sugerindo a indicação de seis conselheiros, sendo três conselheiros 28 

diferentes para cada uma das Comissões Técnicas, destacando que pode haver um 29 

acúmulo de serviço se houver a indicação de apenas três conselheiros. Desta forma, Sr. 30 

Wilson Cabral (ITA) retirou sua proposta anterior, mas deixou a indicação de que se não 31 

houver indicações suficientes para compor as comissões, que apenas três conselheiros 32 

assumam as funções. Sr. Lincoln Delgado(GCE) retomou a palavra para perguntar quais 33 

conselheiros gostariam de participar das Comissões Técnicas dos Fundos. Ficou definido 34 

pela Câmara Social do COMAM que comporão a Comissão Técnica do Fundo Municipal 35 

de Conservação Ambiental, representando a Sociedade Civil, os conselheiros: Luís 36 

Fernando Bernabe (SindCT), Renata Paiva (CMSJC) e Paulo Peneluppi (AEA). Para o 37 

Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos ficou decidido que representarão a 38 

Sociedade Civil os conselheiros: Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda), Pedro Rovida (Sind. 39 

dos Engenheiros) e um representante da OAB. Ficou decidido também que os membros 40 

que representarão o Poder Público serão indicados posteriormente. Srª Sueleide Prado 41 

(VALE VERDE) pediu a palavra para informar que não se voluntariou à participar porque 42 

não entende ser ético, posto que a VALE VERDE certamente encaminhará projetos 43 

visando utilizar os recursos de ambos os Fundos. Terminado o assunto sobre os Fundos 44 

Municipais, passou-se então ao próximo ponto de pauta, a Moção de apoio ao Projeto de 45 

Lei que pretende encaminhar o ICMS Ecológico ao Fundo Municipal de Serviços 46 

Ecossistêmicos. Lincoln Delgado (GCE) realizou a leitura da Moção. Sr.Wilson Cabral 47 

(ITA) solicitou que a minuta de moção fosse enviada aos conselheiros para que cada um 48 

fizesse suas sugestões e se comprometeu a elaborar “novos considerandos” para a 49 

Moção. Sr. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) sugere que seja elaborada outra moção à 50 

Câmara Municipal para sugerir que nenhum projeto relativo a temas ambientais seja 51 

votado antes de ter sido analisado pelo COMAM. Trocando novamente de assunto, Sr. 52 

Lincoln Delgado (GCE) falou sobre alguns dados sobre os trabalhos da SABESP no 53 

município. Sugere que o COMAM e o Conselho Municipal de Saneamento Básico - 54 

CONSAB realizem reunião conjunta para tratarem do tema SABESP. Srª Sueleide Prado 55 

(VALE VERDE) e Srª Maria Aparecida Cordelini (SINTAEMA) fizeram coro à sugestão do 56 

Sr. Lincoln Delgado (GCE) e pediram uma reunião conjunta para debaterem o caso 57 

SABESP. Srª Maria Aparecida Cordelini (SINTAEMA) informou ainda que a Prefeitura 58 

Municipal e a SABESP se comprometeram a disponibilizar o contrato celebrado para os 59 

conselheiros do CONSAB. Sr. Lincoln Delgado (GCE) retomou a palavra, realizou mais 60 

alguns informes relativos à SABESP, dentre os quais, alegou que a SABESP não 61 

participa de projeto de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA alegando que já paga 62 

pelo uso da água, e concluiu dizendo que esse pagamento deve ser revertido aos 63 

programas de PSA do município. Por fim, informou que no próximo dia seis de agosto 64 

haverá uma devolutiva da Prefeitura Municipal e da SABESP sobre o contrato, na reunião 65 

do CONSAB. Vencido mais esse tema, passaram então aos informes gerais. Srª. Renata 66 
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Paiva (CMSJC) fez informe sobre a luta que está sendo travada contra a possível 67 

transposição do rio Paraíba do Sul. Informou sobre a participação ativa de todas as 68 

cidades que poderão ser afetadas contra esse plano de transposição e destacou que 69 

houve uma atividade simbólica de abraço de todas as cidades ao mesmo tempo no Rio 70 

Paraíba do Sul, demonstrando a união dos municípios nessa luta. Sr. Lincoln Delgado 71 

(GCE) informou que durante a Semana de Meio Ambiente houve a assinatura do termo de 72 

reciprocidade relativo ao Corredor Ecológico entre os municípios de São José dos 73 

Campos e Monteiro Lobato. Sr. Wilson Cabral (ITA) realizou informe sobre a “Carta de 74 

São José dos Campos” (www.redevale.ita.br) que faz uma crítica ao projeto de 75 

transposição do Rio Paraíba do Sul. Destacou ainda que haverá uma crise de falta de 76 

água no município de São José dos Campos em um ou dois anos e por esse motivo 77 

entende que o município deva elaborar um Plano Municipal de uso eficiente da água. Srª 78 

Sueleide Prado infomou que a VALE VERDE realizou um trabalho com voluntários desde 79 

a nascente do Rio Paraíba do Sul, com alunos das escolas públicas e particulares, para 80 

que eles pudessem conhecer e entender a situação atual do rio e, além disso, 81 

entenderem como devem agir para melhorar a condição dele. Finalizou dizendo que 82 

chegando na cidade de Cunha foi possível constatar que as nascentes estão secas e 83 

barrentas. Retornando ao assunto relativo à Moção, Sr. Wilson Cabral (ITA) pediu a 84 

palavra par informar que havia reorganizado e alterado o texto proposto da Moção e 85 

sugeriu a realização da leitura do novo texto. Realizada a leitura, os conselheiros 86 

presentes aprovaram o novo texto. Srª Andréa Francomano (SEMEA) informou que será 87 

protocolado o EIA/RIMA da Via Banhado e que será solicitado ao Secretário Wagner 88 

Balieiro para apresentá-lo na reunião do COMAM. Sr. Wilson Cabral (ITA) fez uma apelo 89 

para que o COMAM se atenha aos temas realmente importantes e citou como exemplo a 90 

Lei de Zoneamento, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos e a situação do Banhado. 91 

Nada mais havendo a tratar, Srª Andrea Francomano (SEMEA) encerrou a reunião às 92 

dezesseis horas e quinze minutos e eu, Bruno Pistilli de Mendonça lavrei a presente ata. 93 

 94 

   ______________________________     ____________________________ 95 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 96 

        Presidente          Secretário Executivo 97 

http://www.redevale.ita.br/

