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Reunião Ordinária – ATA APROVADA 
Dia: 13 de agosto de 2014 

Horário de início: 14h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Renata Paiva (CMSJC) 
2. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
3. José Roberto Schimidt  (CETESB) 
4. Adelino Lidovino (COMUS) 
5. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
6. Maria do Rosário (OAB) 
7. Delma Vidal (CAMIN) 
8. Lincoln Delgado (GCE) 
9. Andréa Francomano (SEMEA) 

10. Rubens Negrini (PMSJC) 
11. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
12. Mª Lucia F. Garcia (AAB Esplanada) 
13. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
14. Pedro Rovida (Sind. Engenheiros) 
15. Gustavo Bahia Diniz (SABESP) 
16. Vicente Cioffi (Sind. Químicos) 
17. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 
18. Mª Regina Aquino Silva (UNIVAP) 

Ausências justificadas: 
1. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
2. Wilson Cabral (ITA)  
3. Geraldo Mota )Sab Bosque) 

4. Luiz Fernando Bernabe(SindCT) 
5. Mª Apda Cordelini (SINTAEMA) 
6. Geraldo Mota (Sab Bosque)

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. AEA 
2. CIESP 
3. INPE 
4. Nadiane Kruk (ITA) 
5. VALEVERDE 
6. Sec. Planejamento Urbano 
7. Sec. Serviços Municipais – SSM 

8. URBAM 
9. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

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

 
Pauta: 

1. Aprovação da Minuta de Ata pendente; 
2. Apresentação pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sobre a condução 
do processo de revisão da Lei de Zoneamento nº 428/2010; 
3. Encaminhamentos Gerais. 
_____________________________________________________________________ 

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia treze de agosto do ano de dois mil e 1 

quatorze,  Srª Andréa Francomano (SEMEA) deu início à reunião  informando que os 2 

convidados interessados deverão nos primeiros trinta minutos da reunião se inscreverem 3 

para terem direito à palavra. A Presidente aproveitou o momento para frisar junto aos 4 

conselheiros que o horário estipulado para o início das reuniões ordinárias do COMAM é 5 

o de quatorze horas, mas que não tem sido respeitado. Solicita que todos se atentem à 6 

isso e respeitem o combinado. Neste momento solicitou à Secretaria Executiva que 7 

fizesse constar em ata suas palavras. Dando prosseguimento, Srª Andréa Francomano 8 

(SEMEA) informou que o primeiro item de pauta, que trata da aprovação da ata da 9 

reunião anterior, será deixado para o final da reunião, posto que ainda não havia quórum 10 

para aprovação da mesma. Dito isso, a presidente apresentou o Sr. Miguel Sampaio, 11 

atual Secretário Municipal de Planejamento Urbano, que faria uma apresentação. Sr. 12 

Miguel Sampaio (SPU) se apresenta à Câmara Social do COMAM, informando que 13 
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apesar de ser da área jurídica e bancária, tem alguma experiência adquirida na prática. 14 

Afirmou ainda que por contar com uma excelente equipe técnica, acredita que logrará 15 

êxito no trabalho que lhe foi designado, posto que apenas dará continuidade ao trabalho 16 

que vinha sendo executado pelo ex-secretário Emmanuel. Continuando sua explanação, 17 

Sr. Miguel Sampaio (SPU) informou que não poderia fazer uma apresentação sobre a Lei 18 

de Zoneamento, pois havia chegado a pouco tempo na Secretaria de Planejamento 19 

Urbano e a Lei que já deveria ter sido aprovada, ainda não tinha chegado ao 20 

conhecimento do Prefeito. Dessa forma, o Secretário de Planejamento Urbano informou 21 

que pelo sigilo do andamento processual e em respeito ao Prefeito, não poderia realizar a 22 

apresentação formal da Lei, mas apenas uma apresentação do andamento do processo 23 

da formação da Lei de zoneamento. Iniciou então sua apresentação dizendo que a SPU 24 

está numa fase de grande discussão sobre a nova lei. Disse que a Lei Municipal 428, que 25 

se refere ao zoneamento municipal, foi muito bem feita, no entanto prejudica a área de 26 

habitação e por esse motivo a equipe técnica iniciou os trabalhos de alteração da lei atual 27 

no intuito de deixa-la mais flexível, a fim de desenvolver a cidade de forma mais 28 

equilibrada. Informou que o Prefeito solicitou que os novos estudos contemplassem 29 

pontos importantes para o município como, por exemplo, a implantação de outorga 30 

onerosa e a redução do número de tipos de zoneamento. Destacou ainda que o Prefeito 31 

solicitou que a equipe da SPU alterasse a Lei para torna-la mais inclusiva à todos. O 32 

Secretário de Planejamento Urbano esclareceu aos conselheiros que na primeira 33 

quinzena do mês de outubro do corrente ano, será entregue a nova minuta de lei ao 34 

Prefeito. Após a entrega ao Prefeito, serão realizadas mais seis audiências públicas para 35 

apresentação da nova lei à população, no intuito de obter novas ideias e opiniões. Posto 36 

isso, assumiu junto ao COMAM o compromisso de apresentar a nova minuta de lei aos 37 

conselheiros, logo que o projeto de lei for entregue ao Prefeito e disse estar aberto às 38 

opiniões e projetos que o COMAM porventura possa apresentar em colaboração com a 39 

equipe técnica da SPU. Por fim, indicou que será realizado o que for desejo da população, 40 

o melhor para as empresas e indústrias que desejarem se estabelecer no município, o 41 

que for melhor para a cidade. Terminada a apresentação do Sr. Miguel Sampaio, a 42 

conselheira Delma Vidal (CAMIN) solicitou a palavra para dizer que o atual núemro de 43 

habitantes de São José dos Campos já não permite ao município crescer ainda mais. Diz 44 

ainda que é necessário criar uma Lei de Zoneamento que melhore e qualifique a vida dos 45 

atuais moradores. Afirma que o município não pode criar guetos e precisa misturar as 46 

diversas classes sociais em todas as suas regiões. Frisa que a nova lei precisa se 47 

modernizar e ampliar o convívio das diversas classes sociais, para que haja então a tão 48 

sonhada inclusão e finaliza perguntando quais são as premissas que estão gerenciando o 49 

trabalho de desenvolvimento da nova lei. Sr. Miguel Sampaio (SPU) coloca que a equipe 50 

técnica destacada para a elaboração da nova lei está seguindo a mesma linha de 51 

pensamento destacada pela conselheira, e que essa inclusive é a orientação do Prefeito, 52 

promover a inclusão social. Conselheiro Lincoln Delgado (GCE) colocou que é 53 

preocupante a elaboração de uma lei de zoneamento dissociada de um Plano Diretor de 54 

Mobilidade Urbana e de um Plano de Macrodrenagem Urbana e solicita que estudem 55 

essa possibilidade. Sr. Lincoln Delgado (GCE) continuou dizendo que gostaria que a nova 56 

lei não se modificasse tanto ao chegar para emendas e aprovação na Câmara Municipal. 57 

Sugeriu que na nova lei, os empresários donos de loteamentos com áreas de preservação 58 

permanentes deixem essas áreas sob o controle da Prefeitura para que sejam criados 59 

parques lineares e parques para o lazer da população. Disse ainda que a SPU deve 60 

planejar a cidade de forma regional e não apenas municipal. Afirmou que não pode 61 

ocorrer de munícipes atravessarem a cidade toda para realizar atividades cotidianas 62 

como, por exemplo, acessar supermercados e bancos. Sr. Lincoln Delgado (GCE) afirmou 63 

ainda que se preocupa com o zoneamento no que se refere à APA de São Francisco 64 

Xavier, pedindo inclusive o congelamento das áreas na cota acima de 1400 metros. Por 65 
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fim, Sr. Lincoln Delgado (GCE) sugeriu que a Prefeitura Municipal tomasse alguma 66 

providência no sentido de retirar os muros existentes na Avenida Borba Gato que 67 

impedem a visão do banhado pelos munícipes. Sr. Miguel Sampaio (SPU) retoma a 68 

palavra, agradece as palavras do conselheiro e reafirma que os pensamentos da equipe 69 

técnica estão alinhados com o que ele está percebendo nessa oportunidade. O Secretário 70 

solicita ao conselheiro que encaminhe suas preocupações e argumentações sobre a APA 71 

de São Francisco Xavier. Dando continuidade à reunião, Sr. Carlinhos Tiaca (CMSJC), 72 

conselheiros representante da Câmara Municipal, solicitou a palavra e inicialmente deixou 73 

claro que concorda com conselheiro Lincoln Delgado (GCE) no que se refere ao 74 

crescimento regional do município. Finalizou dizendo que no que depender do seu 75 

trabalho, a Câmara Municipal não realizará muitas emendas na nova lei. Sr. Vicente Cioffi 76 

(Sind. Químicos) solicita a palavra. Primeiramente cumprimentou a mesa. Seguiu sua fala 77 

destacando que a Lei deverá contemplar um estudo do suporte do município para sua 78 

população. Há a preocupação da comunidade de novos projetos de construção de prédios 79 

altos perto de suas casas. Destacou a necessidade de realização de novas audiências 80 

publicas para a discussão com a população. Disse que a Lei de Zoneamento nada mais é 81 

que um pacto entre a população, o legislativo e o executivo, em que deve contemplar a 82 

qualidade de vida, o crescimento regulado da cidade e a preservação do meio ambiente. 83 

Finalizou dizendo que não pode haver a aprovação de emendas secretas como realizado 84 

no passado. Sr. Miguel Sampaio (SPU) reiterou que os trabalhos têm sido realizados 85 

nesse sentido. Está havendo respeito a tudo o que foi levantado nas discussões e 86 

audiências com a sociedade civil. Há inclusive estudos para declarar zonas rurais com 87 

zonas para desenvolvimento social. Sr. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) afirmou que 88 

com relação às moradias populares percebe que muitas famílias que não querem casa, 89 

mas apenas os terrenos para que eles próprios possam construir suas casas. 90 

Respondendo ao Sr. Valdecir, o Secretário de Planejamento Urbano informou que no que 91 

se refere aos loteamentos populares, a Prefeitura Municipal tem uma preocupação com 92 

relação aos preços dos lotes. A solução será um fundo para a habitação, onde a PMSJC 93 

compraria a área e disponibilizaria os lotes para os munícipes que queiram construir uma 94 

“planta popular”. Sr. Adelino Lidovino (COMUS): demonstrou preocupação com o bem 95 

estar das pessoas e perguntou o que a Prefeitura Municipal está pensando nesse sentido. 96 

Afirmou que os lotes atuais são muitos pequenos e impermeabilizados. Disse entender 97 

que a lei deva caminhar no sentido de não haver divisão de classes e de priorizar a saúde 98 

e o bem estar da população. Por fim, solicitou que não utilizem mais a expressão “bairro 99 

clandestino”. Disse morar no bairro Capuava e que possui energia, gás, e tudo o que um 100 

bairro regularizado possui. Srª Maria Lucia (SAB Esplanada) perguntou de IPTU 101 

progressivo será implantando na nova Lei de Zoneamento, pois leu uma reportagem no 102 

jornal O VALE onde dizia que trinta por cento das terras utilizáveis do município são 103 

propriedades de apenas quinze pessoas. Sr. Miguel (SPU) disse ser favorável a implantar 104 

na nova Lei de Zoneamento tudo o que está descrito no “Estatuto das Cidades”. Srª Maria 105 

Lucia (SAB Esplanada) disse que há diversos programas fomentando o estudo, e que por 106 

isso muitas pessoas estão podendo estudar. Mas as escolas, inclusive no jardim 107 

Esplanada, que não estão estruturalmente preparadas, por exemplo, há escolas alugando 108 

espaço de outras escolas, pois não possuem estruturas próprias. Sr. Miguel Sampaio 109 

(SPU) afirma que o Jardim Esplanada é o bairro mais organizado, que sabe exatamente o 110 

que quer e o que não quer. Informa que a Prefeitura Municipal em conjunto com o 111 

IPPLAN estão fazendo um trabalho focado no bairro, conversando com os moradores e 112 

definindo as melhores soluções. Srª Maria Lucia (SAB Esplanada) solicitou que a Nova 113 

Lei de Zoneamento passe pelo COMAM em tempo hábil para o que os conselheiros 114 

consigam fazer uma avaliação antes que a Lei chegue à Câmara Municipal para votação. 115 

Sr. Miguel Sampaio (SPU) informou que entregará o trabalho ao Prefeito e depois disso, 116 

toda a programação dependerá do Prefeito. Informou que o Prefeito provavelmente 117 



Página 4 de 6 

conversará com os secretários, vereadores e depois realizarão as audiências públicas. 118 

Srª Maria Lucia (SAB Esplanada) afirmou que em experiências anteriores, as 119 

apresentações da Lei de Zoneamento são feitas rapidamente e muito pouco detalhadas. 120 

Alegou que população entra e sai da reunião sem entender direito o que está 121 

acontecendo e pergunta se a Secretaria de Planejamento Urbano está pensando em 122 

alterar essa forma de condução. Sr. Miguel Sampaio (SPU) alegou que foram feitas 20 123 

audiências para explicar tudo à população. Após o trabalho feito, a Prefeitura Municipal 124 

retornará para mostrar o trabalho concluído, mas ainda assim aceitará novas sugestões. 125 

Srª Maria Lucia (SAB Esplanada)  afirmou que Associação de Moradores do Jardim 126 

Esplanada, na Audiência Pública realizada na Associação do Comércio e da Indústria – 127 

ACI, mostrou uma pesquisa realizada com os moradores do bairro que mostra que a 128 

população quer deixar o bairro como está. Dito isso questionou o Secretário sobre qual a 129 

dúvida que a Secretaria de Planejamento urbano ainda tinha sobre isso. Sr. Miguel 130 

Sampaio (SPU) protestou dizendo que é direito da Prefeitura Municipal fazer uma nova 131 

pesquisa, para embasar um trabalho tão complexo. Srª Renata Paiva (CMSJC) pede a 132 

palavra e cumprimenta o secretário Miguel Sampaio pelo trabalho que vem conduzindo. 133 

Prosseguiu dizendo que entende sobre déficit de moradias populares, disse que o ideal 134 

seria que a população conseguisse sua moradia sem a ajuda do governo, mas 135 

compreende que no momento isso é difícil. Continuou sua explanação dizendo sobre a 136 

necessidade da redução do tamanho do lote, para que o valor fique acessível à todos, 137 

falou sobre a inclusão de loteamentos classe D, onde a Prefeitura e empreendedores 138 

dividiriam as obrigações de infraestrutura. Falou ainda sobre aproveitar melhor as “APP’s” 139 

que estão dentro das áreas dos loteamentos para a formação dos parques lineares. Sr. 140 

Miguel Sampaio retomou a palavra para informar que antes mesmo de assumir a 141 

Secretaria de Planejamento Urbano, já havia entregado ao Prefeito um projeto para 142 

diminuir o tamanho do lote. E finaliza dizendo que o pensamento dos conselheiros do 143 

COMAM está muito parecidos com os da equipe técnica que está revisão a Lei de 144 

Zoneamento. Srª Andréa Francomano (SEMEA) retomou a palavra para agradecer a 145 

presença do Sr. Miguel Sampaio e ato contínuo iniciou a discussão de um novo ponto de 146 

pauta. Srª Andréa sugere aos conselheiros a formação de uma Comissão Técnica para 147 

análise e auxílio à revisão da lei de Zoneamento. Pelo avançado do tempo, ficou acertado 148 

que a Secretaria Executiva fomentaria a criação do grupo por e-mail. Passando para outro 149 

ponto de pauta, a Presidente perguntou aos conselheiros presentes se havia alguma 150 

solicitação de alteração da minuta de ata enviada no ato da convocação. Nenhuma 151 

objeção foi feita. Colocada em votação, a Ata foi aprovada. Sr. Vicente Cioffi registrou sua 152 

abstenção pelo fato de não ter participado da reunião à qual a ata fazia referência. 153 

Iniciando um novo assunto, Srª Andréa Francomano (SEMEA) informou ao conselho que 154 

o EIA/RIMA da Via Banhado foi retirado da CETESB pois deverá receber algumas 155 

alterações. Entretanto, afirmou que apesar de o EIA/RIMA ter sido retirado, a discussão 156 

sobre o Banhado continua em pauta, pois, mais importante que a construção da Via 157 

Banhado, é discutir o reassentamento dos moradores da Comunidade existente naquela 158 

área. Finalizando o assunto, Srª Andréa Francomano (SEMEA) afirmou que qualquer 159 

comunicação relativa aos moradores daquela comunidade e seu respectivo 160 

reassentamento, só terá validade se reunir no comunicado a Prefeitura Municipal e o 161 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Seguindo a reunião, a presidência 162 

passou a palavra ao conselheiro Lincoln Delgado (GCE) que fez informes sobre o contrato 163 

que envolve a Prefeitura Municipal e a SABESP. Sr. Lincoln Delgado informou que na 164 

última reunião do CONSAB, a Secretaria de Obras apresentou os recursos e créditos para 165 

políticas ambientais em São José dos Campos repassadas pela SABESP ao município, 166 

com base no contrato firmado no ano de dois mil e oito. Em sua explanação avisou que 167 

não entraria em grandes detalhes, mas se comprometeu a tirar cópias que enviará à 168 

Secretaria Executiva do COMAM para disponibilização para demais conselheiros. 169 
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Continuando, informou que na próxima reunião do Conselho Municipal de Saneamento 170 

haverá uma nova discussão sobre o tema, e nesse momento haverá um maior 171 

detalhamento, pela Secretaria da Fazenda, de todos os fatos envolvendo a Secretaria de 172 

Obras e URBAM. Destacou que foi repassada pela SABESP ao município a quantia de 88 173 

milhões de reais, recurso esse que foi repassado integralmente à URBAM.  Do valor total, 174 

54 milhões eram créditos vinculados que deveriam ser aplicados em políticas ambientais 175 

por intermédio da URBAM. O restante, que não era verba vinculada, também foi 176 

repassado à URBAM. Disse que nessa reunião estava um representante da ARSESP e 177 

que esse representante informou que a ARSESP em algumas ocasiões emite multas à 178 

SABESP, mas não tem o interesse em ficar com a verba advinda desta multa. Dessa 179 

forma, o representante da ARSESP sugeriu que o Poder Executivo firme um acordo para 180 

que toda verba vinda das multas aplicadas contra a SABESP sejam destinada ao Fundo 181 

Municipal de Conservação Ambiental. Nesse mesmo contexto, Sr. Lincoln Delgado (GCE) 182 

sugere que a verba repassada pela SABESP que não estiver vinculada a nenhum projeto, 183 

seja depositada diretamente pela SABESP no Fundo Municipal de Conservação 184 

Ambiental. Finalizou sua explanação dizendo que trará novas informações ao COMAM, 185 

após a reunião do Conselho Municipal de Saneamento. Sr. Vicente Cioffi solicitou a 186 

palavra para pedir que o COMAM retome a discussão relativa aos horários de realização 187 

das reuniões ordinárias. Destaca que o ideal seria retomar a forma alternada. A 188 

Presidente informou que a solicitação constará em ata, mas deixou claro que todos os 189 

conselheiros estão representando alguma entidade e estão participando à trabalho, por 190 

isso disse entende ser um equívoco alterar as regras no meio do jogo. Conselheiro 191 

Vicente Cioffi (Sind. Dos Químicos) insistiu na proposta. Passando para novo assunto, a 192 

presidente sugeriu que seja encaminhada notificação às entidades faltantes para que 193 

estas encaminhem outros conselheiros. Sr. Ricardo Novaes informou que a entidades 194 

ausentes estão sendo notificadas e citou como exemplo o Conselho Municipal de Saúde - 195 

COMUS, que pela primeira vez estava sendo representado no COMAM. Dando 196 

seguimento a reunião a conselheira Renata Paiva fez novos informes, atualizando os 197 

conselheiros sobre os desdobramentos da possibilidade da transposição do Rio Paraíba 198 

do Sul para atender o sistema Cantareira. Após as explicações, a conselheira convidou 199 

todos os presentes a participarem de uma palestra relativa ao tema, que será conduzida 200 

pelo procurador federal Dr. Ricardo e pelo representante do GAEMA, Dr. Jairo. 201 

Finalizando sua fala, a conselheira Renata (CMSJC) afirmou que o Governo Estadual de 202 

São Paulo, com suas atitudes, “atropelou” todo o processo de discussão do tema, 203 

prejudicando a relação de confiança entre todos os interessados. Srª Delma Vidal, 204 

concordou com a fala da Vereadora e conselheira Renata Paiva e entende que o 205 

município e o COMAM precisa urgentemente se manifestar e estabelecer uma 206 

contraproposta para a produção de água. Disse entender que a “guerra” contra a 207 

Transposição do Rio Paraíba do Sul está quase perdida, mas reiterou que o Vale do 208 

Paraíba não pode deixar de se manifestar e deixar o problema passar em sua frente e 209 

nada fazer. Por fim, a conselheira Delma Vidal (CAMIN) solicitou liberação da Comissão 210 

Técnica da Transposição do Rio Paraíba, pois estará fora da cidade durante todo o mês 211 

de setembro. Srª Andréa Francomano (SEMEA) agradeceu todo o trabalho e esforço da 212 

conselheira Renata Paiva nessa luta contra a transposição e pediu que a vereadora 213 

disponibilize ao COMAM todos os eventos que estiverem acontecendo para que os 214 

conselheiros possam participar. Nada mais havendo a tratar, Srª Andréa Francomano 215 

(SEMEA) encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos, e eu, Bruno Pistilli 216 

de Mendonça lavrei a presente ata. 217 

 218 

 219 

 220 

   ______________________________     ____________________________ 221 
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     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 222 

        Presidente          Secretário Executivo 223 


