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Reunião Ordinária – ATA APROVADA 
Dia: 12 de fevereiro de 2014 

Horário de início: 14h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Paulo Roberto Peneluppi (AEA) 
2. Regina Célia Santos Freitas (CETESB) 
3. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
4. Levidar Célia de C. Pereira (CIESP) 
5. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
6. Maria do Rosário V. Rodrigues (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. Rosa Maria Scaquetti Pinto (URBAM) 
14. Mª Lucia F. Garcia (AAB Esplanada) 
15. Gustavo N. B. Diniz (SABESP) 
16. Luiz Fernando F. Bernabe (SindCT) 
17. Pedro Rovida (Sind. Engenheiros) 
18. Gianfranco Asdente (SINDUSCON) 
19. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 
20. Mª Regina Silva (UNIVAP) 

Ausências justificadas: 
1. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
2. Alberto W. Setzer (INPE) 
3. Douglas Gerardi (INPE) 
4. Wilson Cabral (ITA) 
5. Renato T. Veneziani (Sind. Rural) 

6. Wilson B. Campos (Sind. Rural) 
7. Elizabete M. Rocha (Coop. Futura) 
8. Maria Apda Cordelini (SINTAEMA) 
9. Antônio G. Almeida (SINTAEMA)

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. Renata Lemes de Paiva (CMSJC) 
2. Rogério Cyborg (CMSJC) 
3. Dulce Rita A. Dabkiwicz (CMSJC) 
4. André Luis Santos (COMUS) 
5. Adelino L. O. Pezzi (COMUS) 
6. Marcelo de Julio (ITA) 
7. Sueleide Prado (Vale Verde) 
8. Flávio Brant Mourão (Vale Verde) 
9. Emmanuel A. dos Santos (SPU) 

10. Sônia M. Taucci (SPU) 

11. Geraldo R. Mota (SAB Bosque) 
12. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
13. Mary Apda Santos (SAB Vila Letônia) 
14. Wellington L. Cabral (Sind. Químicos) 
15. Vicente Cioffi (Sind. Químicos) 
16. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
17. José Ademir Silva (SINDIPETRO) 
18. Wesley Bastos (SINDIPETRO) 
19. Marcos Bonzanini (Polícia Florestal) 
20. Ademir Gouvêa (Polícia Florestal)

 
Pauta: 

1. Aprovação da Ata pendente; 
2. Apresentação pela Empresa de Energia COPEL, sobre a Linha de Energia 
que passará pelo município de São José dos Campos; 
3. Informes:   
    a. Atualização de informações relativas à Unidade de Conservação do Banhado, 
pela SEMEA; 
    b. Atualização de informações sobre a Transposição do Rio Paraíba do Sul, pela 
Câmara Técnica específica; 

4. Encaminhamentos Gerais. 

_____________________________________________________________________ 
As quatorze horas e quinze minutos do dia doze de fevereiro de dois mil e quatorze, Srª 1 

Andréa Francomano fez a primeira chamada para a reunião. Por não haver quórum, ficou 2 
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acertado junto aos conselheiros que a segunda chamada seria realizada após dez 3 

minutos. A presidente, Srª Andréa Francomano (SEMEA) iniciou a reunião dando boas-4 

vindas aos conselheiros e convidados e de pronto recomendou que os convidados que 5 

quisessem fazer uso da palavra, fizessem as inscrições com a Sec. Executiva em até 30 6 

minutos. Além dos conselheiros com direito a voto, acima listados, estiveram presentes 7 

ainda a conselheira suplente, Srª Carolina Dell Á’quila (SEMEA). Como primeiro assunto 8 

da reunião, Sra. Andrea Francomano (SEMEA) iniciou a discussão sobre a aprovação da 9 

Ata Anterior. Explicou que todas as alterações solicitadas foram realizadas e que poderia 10 

ser votada. Aprovada por unanimidade. Vencido o assunto, a presidente explicou aos 11 

presentes que a Secretaria Executiva do COMAM provocará às Entidades que possuem 12 

assentos no Conselho e que não estão participando para que estas se manifestem. 13 

Informou ainda que serão tomadas as medidas necessárias, conforme descrito no 14 

Regimento Interno. Sr. Lincoln Delgado, Vice-Presidente do COMAM e representante do 15 

Grupo Consciência Ecológica solicitou a palavra para justificar a ausência da Cooperativa 16 

Futura. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA), Secretário Executivo do COMAM solicitou a palavra 17 

para fazer a apresentação dos representantes da COPEL – Empresa de Energia, 18 

responsáveis pela apresentação. Passada a palavra aos representantes da COPEL. O 19 

documento apresentado segue como ANEXO I desta ata. Passada a apresentação, Srª 20 

Andréa Francomano (SEMEA) abriu a palavra aos conselheiros. Conselheira Delma Vidal 21 

(CAMIN) perguntou quantos moradores serão direta e indiretamente afetados na área. O 22 

representante da COPEL informou que serão afetados diretamente trinta e sete 23 

moradores e que não há estudos que comprovem que existam moradores que serão 24 

indiretamente afetados pela radiação emitida pela linha de transmissão de energia. E 25 

finalizou a resposta informando que a empresa não está obrigada a realizar esse 26 

levantamento, mas que está trabalhando dentro do que é permitido por lei, e nos limites 27 

impostos pela Agência Reguladora de Energia. No que se refere à radiação, a COPEL 28 

informou que a radiação emitida pela linha de transmissão não é “ionizante”, por isso não 29 

causa mal aos moradores. Conselheira Delma Vidal (CAMIN) questionou se a linha não 30 

passa por nenhum bairro. De pronto é respondida que não. Questionou então sobre a 31 

previsão de revegetação das áreas afetadas. Os representantes da COPEL explicaram 32 

que a empresa que realizará o trabalho de implantação da linha de transmissão deverá, 33 

obrigatoriamente, revegentar a área afetada e que a própria COPEL também implantará 34 

um programa de revegetação, conforme descrito na apresentação. Finalizou a resposta 35 

informando que a COPEL necessita que a área esteja revegetada, para que as torres 36 

estejam num solo firme e não afete a transmissão de energia. Srª Delma Vidal (CAMIN) 37 

questionou se será utilizado o capim para a revegetação e já disse que o capim não é a 38 

solução mais apropriada. A COPEL informou que nas obras civis o capim é bastante 39 

utilizado. Sr. Ricardo Novaes afirmou que serão quatro mecanismos de compensação 40 

ambiental, verba para o fundo estadual de compensação, verba destinada à implantação 41 

de corredores ecológicos, compensação como exigência do “ICMBIO” e compensação à 42 

Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi. E questionou se é 43 

isso mesmo. A COPEL informou que grande parte da verba de compensação será 44 

destinada à região de Campinas onde o “ICMBIO” está organizando a implantação do 45 

“Corredor das Onças”. E informou que isso não impede que seja realizado um trabalho 46 

semelhante em São José dos Campos, mas que é necessário articular junto ao “ICMBIO”. 47 

Por fim, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou aos conselheiros que a Secretaria 48 

Municipal de Meio Ambiente já iniciou tratativas junto ao “ICMBIO” para trazer parte da 49 

verba compensatória para o município. Sr. Gustavo Diniz (SABESP) perguntou qual será 50 

o programa de manutenção da área após a implantação das torres. A COPEL respondeu 51 

que isso ainda não foi discutido, pois se trata de ação de uma etapa futura, mas que em 52 

outras áreas do país a manutenção é feita com visitas anuais às torres para análise do 53 

terreno e das estruturas. Havendo a necessidade de intervenção serão utilizados os 54 
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corredores abertos na mata no ato da implantação, mas com equipamentos muitos 55 

menores e com um numero de pessoas reduzido. Sr. Gustavo Diniz (SABESP) 56 

questionou ainda se a verificação do campo magnético será divulgada. COPEL respondeu 57 

que sim e que isso faz parte do plano de comunicação. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 58 

informou que corredores florestais entre São José dos Campos e Monteiro Lobato e 59 

alguns outros fragmentos de vegetação serão contemplados pela verba compensatória. 60 

Perguntou se é possível agendar uma reunião com todos os atores envolvidos. COPEL 61 

respondeu que seria ótimo. Sr. Lincoln Delgado (GCE) perguntou se haverá supressão de 62 

vegetação no Parque Natural Municipal Augusto Ruschi - PNMAR e se a resposta for 63 

afirmativa, qual será o valor da compensação. O representante da COPEL informou que 64 

haverá uma pequena supressão de vegetação na área do PNMAR e que a verba 65 

compensatória gira em torno de um milhão de reais. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) 66 

informou que a prioridade para a utilização da verba compensatória é da Unidade de 67 

Conservação afetada e que o PNMAR é a única área dentro dessa caracterização. E 68 

completou informando que o Conselho Gestor do PNMAR deverá procurar a Câmara de 69 

Compensação Estadual para requisitar a utilização da verba compensatória na área do 70 

Parque. Não havendo mais nenhum questionamento à equipe de representantes da 71 

COPEL, a presidência agradeceu a presença destes representantes e os dispensou. 72 

Terminou o assunto informando que a apresentação realizada foi uma sugestão da 73 

própria COPEL e que esse contato próximo é sempre muito importante. Srª. Andréa 74 

Francomano (SEMEA) continuou a reunião informando que o COMAM foi convidado pelo 75 

CONSEMA a participar das discussões sobre a Via Cambuí. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 76 

afirmou que entende que o projeto para a implantação da Via Cambuí devesse ser 77 

discutido dentro do COMAM, pois acredita que a participação dos conselheiros fora do 78 

âmbito da Câmara Social do COMAM fica muito restringida. Srª Delma Vidal (CAMIN) se 79 

disse surpreendida pelo convite, afinal o tema já foi muito debatido, discutido e deliberado, 80 

mas o COMAM nunca foi consultado. Disse entender que o COMAM deveria analisar e se 81 

posicionar oficialmente em relação ao tema. Alegou que nem mesmo internamente o 82 

COMAM deliberou sobre o assunto. Perguntou aos conselheiros presentes e à 83 

Presidência qual será a postura adotada pelo COMAM por ter sido excluído dos debates. 84 

E terminou dizendo que o COMAM precisa se posicionar também quanto à Revisão da lei 85 

de Zoneamento, com urgência. Srª Andréa Francomano (SEMEA) informou que o 86 

COMAM convidou o Secretário Municipal de Transportes, Sr. Wagner Balieiro para 87 

apresentar ao conselho o projeto da Via Cambuí e ele aceitou o convite. Complementou 88 

que com relação à Lei de Zoneamento, o Secretário de Planejamento Urbano participou 89 

de uma reunião com os conselheiros do COMAM e explicou como funcionará o processo 90 

de revisão da lei. Informou que hoje terão início as Audiências Públicas sobre o tema e 91 

convidou os conselheiros para participarem destas. Srª. Maria Lucia Garcia (AAB 92 

Esplanada) disse que a respeito da Lei de Zoneamento o COMAM deve criar uma 93 

Comissão Técnica. A Presidência informou que sobre a criação de Comissões Técnicas, 94 

os conselheiros têm total liberdade para formarem-nas, devendo informar à Presidência e 95 

à Secretaria Executiva sobre as reuniões, deliberações e solicitações de espaço na pauta 96 

das reuniões da Câmara Social. Sr. Lincoln Delgado (GCE) solicitou a palavra para 97 

informar sobre a realização de um Simpósio sobre a Transposição do rio Paraíba do Sul 98 

que acontecerá entre os dias vinte e um e vinte e três de maio de dois mil e quatorze. 99 

Mais informações no site: www.redevale.ita.br. Aproveitou para sugerir que o COMAM, na 100 

próxima reunião, inicie debates internos relativos ao Fundo Municipal de Conservação 101 

Ambiental – FUMCAM, além da formação de outras comissões técnicas. Srª. Andréa 102 

Francomano (SEMEA) informou que o decreto de regulamentação do FUMCAM já está 103 

pronto, em vias de ser publicado e que a conta corrente do FUMCAM já foi aberta e está 104 

recebendo receitas. Comprometeu-se, enquanto Secretária Municipal de Meio Ambiente, 105 

a solucionar a situação. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) complementou a informação 106 

http://www.redevale.ita.br/
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dizendo que já foram firmados termos de compromisso e que as compensações foram 107 

encaminhadas diretamente ao FUMCAM, sem plantios, mas com a alocação das verbas 108 

no Fundo. E continuou informando que a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio 109 

Ambiente – SEMEA está terminando a regulamentação do modelo de gestão do 110 

FUMCAM, pois exige muita responsabilidade fiscal. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 111 

novamente solicitou a palavra para sugerir o convite ao Secretário Municipal de 112 

Transportes para expor o Plano de Mobilidade Urbana dentro da Câmara Social do 113 

COMAM e, após a apresentação, o Conselho poderá criar uma Comissão Técnica 114 

atinente ao tema. Aproveitou o espaço para informar que no dia dezoito de fevereiro a 115 

ETEC de Cruzeiro realizará um seminário para tratar sobre a “Mineração no Vale do 116 

Paraíba”. Sr. Gianfranco Asdente (SINDUSCON) alegou que o SINDUSCON está 117 

preocupado com a revisão da Lei de Zoneamento, afinal, não há nenhum projeto de Lei. 118 

Há apenas um formato de audiência pública que deverá ser seguido. Srª Andréa 119 

Francomano informou que será registrada em ata tal preocupação. Seguindo a reunião, a 120 

Presidência sugeriu à Câmara Social do COMAM que receba o Secretário de Transporte 121 

no dia vinte e cinco de fevereiro, às quatorze horas, para debaterem sobre a Via Cambuí 122 

e o Plano de Mobilidade Urbana. Terminado o assunto, Srª Andréa Francomano (SEMEA) 123 

iniciou o período destinado aos encaminhamentos gerais informando que a Secretaria de 124 

Meio Ambiente realizará um Seminário sobre Resíduos Sólidos no dia vinte e seis de 125 

fevereiro no auditório da Casa do Café/SEMEA. Informou ainda que nos dias doze, treze 126 

e quatorze de março a Secretaria de Meio Ambiente realizará a apresentação do 127 

diagnóstico preliminar que servirá de base para a elaboração do Plano Municipal de 128 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município. Srª Andréa finalizou sua explanação 129 

informando sobre a preocupação quanto a escassez de água e o que isso pode interferir 130 

na transposição do rio Paraíba do Sul. Pede que os conselheiros fiquem atentos a essa 131 

situação. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) solicitou que Sr. Carlos Trunkl (SSM) informasse 132 

sobre a operação realizada no parque Vicentina Aranha. Sr. Carlos Trunkl (SSM) informou 133 

que foram solicitados estudos das árvores e dos prédios internos do Parque Vicentina 134 

Aranha. Constatou-se que algumas árvores necessitavam de remoção, pois estavam 135 

afetando as construções. Explicou que as árvores que precisavam ser retiradas brotaram 136 

naturalmente e não houve controle. Explicou por fim que a Prefeitura não tem a intenção 137 

de retirar as árvores do município, mas que algumas intervenções são necessárias. Sr. 138 

Gustavo Diniz (SABESP) solicitou a palavra para informar que, no momento, o município 139 

de São José dos Campos não corre nenhum risco de sofrer racionamento de água. 140 

Informou ainda que o município é abastecido pelo Rio Paraíba do Sul e que este 141 

apresentou elevação no nível de água. Esclareceu que as represas que ajudam no 142 

abastecimento estão com pelo menos 50% de sua capacidade, mas que todos precisam 143 

permanecer em estado de alerta. Sr. Gianfranco Asdente (SINDUSCON) solicitou a 144 

palavra para, na qualidade de conselheiro do grupo gestor do Parque Vicentina Aranha, 145 

corroborar com as palavras do Eng. Carlos Trunkl (SSM), informando que não houve 146 

qualquer desmatamento na área do parque, apenas algumas supressões necessárias. Sr. 147 

Lincoln Delgado (GCE) pediu a palavra para alertar que houve uma falha de comunicação 148 

da Secretaria de Serviços Municipais para com a sociedade, no que se refere a essa 149 

intervenção no Parque Vicentina Aranha. Disse ainda que mesmo que o serviço não 150 

tenha sido tão agressivo, precisaria de uma comunicação melhor, para não haver um 151 

entendimento errôneo por parte dos munícipes. Srª. Maria Regina solicitou a palavra para 152 

divulgar cursos de Pós-Graduação da UNIVAP, voltados à área ambiental. Srª. André 153 

Francomano (SEMEA) informou que os trabalhos do Conselho Municipal de Saneamento 154 

Básico estão sendo retomados e que algumas das reuniões serão realizadas em conjunto 155 

com as reuniões do COMAM, por tratarem de alguns temas em comum. Informou 156 

inclusive que a reunião agendada para o dia doze de março será a primeira reunião 157 

conjunta destes conselhos municipais. Srª Delma Vidal (CAMIN) questionou os presentes 158 
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quanto ao posicionamento do COMAM perante a apresentação realizada pela COPEL. 159 

Disse que gostaria que o COMAM se posicionasse oficialmente quanto à necessidade do 160 

estudo da revegetação das áreas afetadas pela linha de transmissão de energia. Após 161 

alguns minutos de conversas ficou definido que Srª Delma Vidal (CAMIN) elaborará um 162 

documento que, após aprovado pela Câmara Social do COMAM, será enviado à COPEL. 163 

Aberta a palavra aos munícipes, e não havendo manifestações, Srª. Andréa Francomano 164 

(SEMEA) agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, Srª Andréa 165 

Francomano (SEMEA) encerrou a reunião às dezesseis horas e dez minutos e eu Bruno 166 

Pistilli de Mendonça, lavrei a presente ata. 167 

 168 

 169 

   ______________________________     ____________________________ 170 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 171 

        Presidente          Secretário Executivo 172 


