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Reunião Ordinária – ATA APROVADA 
Dia: 14 de maio de 2014 

Horário de início: 14h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Paulo Roberto Peneluppi (AEA) 
2. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
3. Levidar Célia de C. Pereira (CIESP) 
4. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
5. Fernanda Fowler (OAB) 
6. Debora Viola (CAMIN) 
7. Sueleide Prado (VALEVERDE) 
8. Lincoln Delgado (GCE) 
9. Ricardo Buchaul (PMSJC) 

10. Carolina Dell Aquila (PMSJC) 
11. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
12. Rosa Maria Scaquetti Pinto (URBAM) 
13. Mª Lucia F. Garcia (AAB Esplanada) 
14. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
15. Gustavo N. B. Diniz (SABESP) 
16. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 
17. Elisabete Rocha (Coop. FUTURA) 
18. Maria Apda Cordelini (SINTAEMA) 

Ausências justificadas: 
1. Renata Lemes de Paiva (CMSJC) 
2. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
3. Delma Vidal (CAMIN) 
4. Luiz Fernando Bernabe (SindCT) 
5. Mª Regina Silva (UNIVAP) 

 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. CETESB 
2. COMUS 
3. INPE 
4. ITA 
5. Sec. Planejamento Urbano - SPU 
6. Sec. Serviços Municipais - SSM 
7. Geraldo R. Mota (SAB Bosque) 
8. Mary Apda Santos (SAB Vila Letônia) 

9. Sindicato dos Engenheiros 
10. Sindicato dos Químicos 
11. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
12. Sindicato Rural 
13. SINDIPETRO 
14. SINDUSCON 
15. Polícia Florestal

 
Pauta: 

1. Apresentação dos resultados alcançados pela Comissão Técnica responsável 
por debater e elaborar os decretos regulamentadores do Fundo Municipal de 
Conservação Ambiental - FUMCAM e  Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos - 
PMSE. 
_____________________________________________________________________ 

Às quatorze horas e vinte minutos do dia quatorze de maio de dois mil e quatorze, Sr. 1 

Lincoln Delgado (GCE) deu início à mais uma reunião extraordinária do COMAM. Sr. 2 

Lincoln Delgado (GCE) cumprimentou todos os presentes e passou a palavra para Sr. 3 

Ricardo Novaes (SEMEA), Secretário Executivo do COMAM, que após cumprimentar os 4 

presentes, informou que os convidados e não-conselheiros que quiserem se manifestar 5 

deverão fazer sua inscrição junto à Secretaria Executiva, respeitando o prazo de trinta 6 

minutos contados do início da reunião. Dando prosseguimento à reunião, Sr. Ricardo 7 

Novaes (SEMEA) realizou uma breve apresentação do cronograma de atividades 8 

propostas para a Semana do Meio Ambiente de dois mil e quatorze. Terminada a 9 

apresentação, Sr. Lincoln Delgado (GCE) retomou a palavra para iniciar a discussão da 10 
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pauta do dia. Logo de início, fez uma rápida explanação sobre o ICMS Ecológico e outras 11 

receitas que deverão ser depositadas nos fundos de Conservação Ambiental e Serviços 12 

Ecossistêmicos. Passou então a informação aos conselheiros como foram realizados os 13 

trabalhos para a confecção das Minutas de Decretos de regulamentação dos Fundo: 14 

Fundo Municipal de Conservação Ambiental – FUMCAM e Fundo Municipal de Serviços 15 

Ecossistêmicos – FMSE. Finalizada sua explanação introdutória, passou a palavra ao Sr. 16 

Ricardo Novaes para a leitura do documento final elaborado pela Comissão Técnica. Sr. 17 

Lincoln Delgado (GCE) frisou que seria importante ler pelo menos o artigo nono e 18 

seguintes, e assim foi feito. Primeiramente foi explanado sobre o FUMCAM e 19 

posteriormente sobre o FMSE. Terminada a apresentação das minutas de decretos de 20 

regulamentação dos fundos, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) explicou aos conselheiros 21 

presentes sobre a segunda tarefa da Comissão Técnica, qual seja, definir para qual dos 22 

fundos citados iria o ICMS Ecológico. Sr. Lincoln Delgado (GCE) explica que após alguns 23 

debates a Comissão Técnica definiu por apoiar o Projeto de Lei do vereador Carlinhos 24 

Tiaca, que destina a receita vinda do ICMS Ecológico para o Fundo Municipal de Serviços 25 

Ecossistêmicos. Terminada a apresentação foi aberta a palavra aos presentes. Srª 26 

Sueleide Prado (VALEVERDE) informou que trouxe alguns alunos, para conhecer como 27 

funciona uma reunião do COMAM e também para que eles praticassem a cidadania e a 28 

democracia. Aproveitou para perguntar como serão definidas as porcentagens destinadas 29 

aos projetos apoiados pelos fundos. Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou que não há um 30 

percentual definido e que novas Comissões Técnicas serão criadas com essa finalidade. 31 

Sr. Sueleide Prado (VALEVERDE) perguntou se os dois fundos abordarão as mesmas 32 

demandas. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) respondeu que não acontecerá assim, pois o 33 

FMSE respeitará a Lei que rege o Pagamento por Serviços Ambientais. Por fim, Srª 34 

Sueleide Prado (VALEVERDE) falou sobre a importância de cada conselheiro na Tomada 35 

de decisão e no acompanhamento dos trabalhos. Solicitou ainda especial atenção para o 36 

momento da chegada das verbas, para que estas não fiquem estagnadas nos Fundos 37 

devido a burocracia, e citou como exemplo o FEHIDRO, em que a verba fica parada por 38 

má gestão e depois despistam, dizendo que não houve projeto. Sr. Paulo Peneluppi 39 

(AEA) solicita a palavra para fazer algumas observações. Falou sobre a composição das 40 

Comissões Técnicas que definirão os projetos apoiados pelos fundos que terão quatro 41 

componentes do Poder Público e apenas três da Sociedade Civil, mas de pronto recebeu 42 

a justificativa do Sr. Lincoln Delgado (GCE) que explicou que independente da formação 43 

da Comissão Técnica, quem aprovará ou não o repasse da verba é a Câmara Social do 44 

COMAM. Sr. Paulo Peneluppi (AEA) sugere que a prestação de contas seja realizada na 45 

última reunião de cada ano. E faz um alerta quanto à dificuldade de acompanhar os 46 

projetos que terão o repasse das verbas dos fundos. Sr. Carlinhos Tiaca solicitou a 47 

palavra para parabenizar os componentes da Comissão Técnica que trabalhou para 48 

confeccionar os decretos regulamentadores. Parabenizou também o Prefeito Municipal 49 

por ter aberto o diálogo com o COMAM sobre a confecção destes decretos, valorizando 50 

assim o Conselho. E finalizou dizendo que seu projeto de lei dá preferência para que o 51 

ICMS Ecológico seja destinado ao FMSE, pois o FUMCAM receberá verbas advindas de 52 

diversas outras fontes. Voltando a palavra à mesa de trabalhos, Sr. Lincoln colocou em 53 

votação os textos dos dois decretos: aprovado por unanimidade. Sr. Ricardo Novaes 54 

(SEMEA) informou que o COMAM deverá encaminhar à Câmara Municipal e à Prefeitura 55 

Municipal uma MOÇÃO DE APOIO ao Projeto de Lei do Vereador Carlinhos Tiaca, 56 

referendando que o COMAM apoia tal projeto. Colocado em votação o envio da MOÇÃO: 57 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, Sr. Lincoln Delgado agradeceu a 58 

presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e quatro minutos, e 59 

eu Bruno Pistilli de Mendonça lavrei a presente ata. 60 

 61 

 62 
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   ______________________________     ____________________________ 63 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 64 

        Presidente          Secretário Executivo 65 


