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Reunião Ordinária – ATA APROVADA 
Dia: 22 de outubro de 2014 

Horário de início: 14h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Paulo Peneluppi (AEA) 
2. José Roberto Schimidt  (CETESB) 
3. Maria Ines Capps (CIESP) 
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. Carlos Trunkl (SSM) 
13. Geraldo Motta (SAB Bosque) 
14. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
15. Mario Cesar Barros (SINDUSCON) 
16. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 

Ausências justificadas: 
1. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
2. Wilson Cabral (ITA)  
3. Fernanda Fowler (OAB) 
4. Sonia Taucci (SPU) 

5. Mª Lucia F. Garcia (AAB 
Esplanada) 

6. Gustavo Nilo Bahia (SABESP) 
7. Maria Regina Aquino (UNIVAP) 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. CMSJC 
2. CMSJC 
3. INPE 
4. Nadiane Kruk (ITA) 
5. VALEVERDE 
6. Sec. Planejamento Urbano 
7. URBAM 
8. Mateus Andrade (SABESP) 

9. SindCT 
10. Sindicato dos Engenheiros 
11. Sindicato dos Químicos 
12. Sindicato Rural 
13. SINTAEMA 
14. Elisabete M. Rocha (Coop. FUTURA) 
15. Sandra Fonseca Costa (UNIVAP) 
16. Polícia Florestal

Entidades Inexistentes ou Suspensas: 
1. Cons. Intersindical Saúde Trabalhador 
2. GAMAVAP 

3. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
4. SINDIPETRO 

 
Pauta: 
1 - Parque da Cidade - Informes gerais sobre o Plano de Manejo e do Plano de Trabalho 
de estruturação. Responsável: SEMEA/SSM   
2 – “Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS” - 
Informes gerais sobre a condução do processo de elaboração do Plano; Responsável: 
SEMEA 
3 - Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Programa Municipal de 
Educação no Campo - Informes gerais sobre a condução do processo de elaboração do 
Plano e do Programa. Responsável: SEMEA/SDE/IPPLAN 
4 - Corredor Ecológico - Informes gerais sobre a condução do processo. Responsável: 
Lincoln Delgado 
5 - Parque do Banhado - Informes gerais sobre o processo de liberação dos recursos 
provenientes do TCRA Revap junto à Câmara de Compensação Ambiental CCA/SMA. 
Responsável: SEMEA 
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 6 - Código de Arborização - Informes gerais sobre linhas gerais da proposta e status do 
processo de tramitação do Projeto de Lei. Responsável: SEMEA 
7 - Lei de Zoneamento - Informes gerais e perspectivas de incorporação das contribuições 
do COMAM. Responsável: SPU/SEMEA 
8 - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - Informes gerais. Responsável: 
SEMEA 
9 - Fundos Municipais (FUMCAM & FSE) - Informes gerais. Responsável: SEMEA 

_____________________________________________________________________ 
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e dois de outubro 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 novamente frisou junto aos conselheiros que o 4 

horário estipulado para o início das reuniões ordinárias do COMAM é o de quatorze horas. 5 

Solicitou que todos se atentem à isso e respeitem o combinado. Solicitou à Secretaria 6 

Executiva que fizesse constar em ata suas palavras. Prosseguindo com a reunião, Srª 7 

Andréa Francomano (SEMEA) convidou o Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) para iniciar sua 8 

apresentação. Iniciou sua apresentação mostrando todos os tópicos que seriam 9 

abordados. Como primeiro assunto, discorreu sobre o Plano Municipal de 10 

Desenvolvimento Rural Sustentável e sobre o Programa Municipal de Educação 11 

Ambiental no campo. Informou que ao final do ano de 2013 dois processos relacionados 12 

ao setor rural do município foram iniciados em paralelo. Explicou dentre outras coisas que 13 

o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável foi conduzido pelo IPPLAN e 14 

visa ser um amplo diagnóstico socioeconômico e ambiental do território rural e tem como 15 

perspectivas a melhoria na articulação das políticas públicas e estruturação do Conselho 16 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Informou que a apresentação do 17 

produto final ocorrerá em novembro deste ano e os conselheiros poderão participar. 18 

Passou a falar sobre o Programa Municipal de Educação Ambiental no Campo 19 

informando que a partir de Oficina (Programa de Educação Ambiental e Agricultura 20 

Familiar - PEAAF) realizada em parceria com o Ministério de Meio Ambiente – MMA, em 21 

dezembro de 2013 articulou-se uma rede de educadores ambientais com foco na agenda 22 

rural. Tal rede ganhou novo estímulo nesse segundo semestre através da condução do 23 

Curso de Formação de Agentes Populares de Educação Ambiental e Agricultura Familiar 24 

por intermédio do Edital do MMA no qual a Prefeitura Municipal de São José dos Campos 25 

foi contemplada com a formação de 03 turmas, com total de 150 participantes. Terminada 26 

a apresentação do primeiro assunto, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) abriu a palavra aos 27 

presentes. Sr. Lincoln Delgado (GCE) perguntou de que forma o PDRS conseguirá se 28 

adequar à nova Lei de Zoneamento. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou que estão 29 

sendo construindo propostas no sentido de os assuntos se adequarem, como por 30 

exemplo, as APA’s municipais terem seus conselhos gestores implantados, dentre outras 31 

ações. Sr. Carlos Abe informou que os produtores rurais de São Francisco Xavier já 32 

fazem sua parte. Disse ainda que o distrito é uma Área de Proteção Ambiental com foco 33 

no turismo e por isso entende que o turismo distrital deve se basear na agricultura. Sr. 34 

Carlos Abe levantou ainda a questão de que a grande dificuldade dos produtores rurais do 35 

distrito é a informação e a precária comunicação “com o mundo”. Solicitou que o Poder 36 

Público foque suas energias em auxiliar os produtores nessa comunicação para ajuda-los 37 

a aumentar suas vendas, além de iniciar o quanto antes o Pagamento por Serviços 38 

Ambientais na região. Sr. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) sugeriu que as reuniões 39 

sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável sejam marcadas para os 40 

finais de semana, a fim de proporcionar a possibilidade de participação de outros atores 41 

interessados. Passando para o segundo tema, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou 42 
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que foi formada uma ampla parceria para a criação e o fomento dos Corredores 43 

Ecológicos na região. Informou ainda que estão sendo estudadas e definidas as áreas 44 

prioritárias pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Associação Corredor 45 

Ecológico do Vale do Paraíba, ICMBio e Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato. Sr. 46 

Lincoln Delgado (GCE) lembrou ainda que foi firmado um Termo de Reciprocidade entre 47 

todos os envolvidos com a intenção de fazer a ligação dos fragmentos entre os municípios 48 

de São José dos Campos, Caçapava, Monteiro Lobato e Sapucaí Mirim, focando na 49 

produção de água e proteção da fauna local. Como terceiro assunto, Sr. Ricardo Novaes 50 

abordou o tema “Pagamento por Serviços Ambientais”. Iniciou sua explanação informando 51 

que a Bacia do Peixe/Jaguari foi priorizada para a implantação do projeto piloto. Informou 52 

que a ideia da Prefeitura Municipal de São José dos Campos é utilizar o PSA como 53 

ferramenta de inclusão dos atores que decidirem por aderir ao programa. Disse que hoje 54 

já existe uma engrenagem técnica funcionando para o desenvolvimento do projeto, onde 55 

participam além da Prefeitura Municipal, a Agência Nacional de Águas – ANA, a 56 

Fundação Boticário e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI. Contudo, 57 

será realizado um evento técnico no próximo dia 20 de novembro para a elaboração de 58 

uma matriz de responsabilidade. Para esse evento espera-se a participação da Agência 59 

Nacional de Águas – ANA, da Fundação Boticário, da Coordenadoria de Assistência 60 

Técnica Integral – CATI, AGEVAP, SABESP, CESP, CETESB, Coordenadoria de 61 

Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN, Fundação Florestal, Ministério Público, 62 

ICMBio, ONG’s, Institutos de Pesquisas dentre outros atores. Informa aos presentes que 63 

a Prefeitura Municipal de São José dos Campos está participando de dois Editais 64 

lançados pela ANA e pela AGEVAP. Informou que no total o município busca dois milhões 65 

de reais nos citados editais para auxiliar na implantação do PSA. Informa que hoje o 66 

Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos já possui R$313.000,00 (Trezentos e treze 67 

mil reais) para o projeto. Sr. Lincoln Delgado (GCE) relembra um assuntos muito 68 

debatidos em reuniões do COMAM, o ICMS Ecológico. Disse que o projeto de lei que 69 

abordava o tema está travado no “Executivo”. Como forma de tentar acelerar o processo 70 

de aprovação do tema, sugeriu que fosse enviado um Ofício ao Poder Executivo para 71 

agilizar a aprovação da lei que transferiria automaticamente os valores do ICMS Ecológico 72 

para o Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) 73 

informou que a Secretaria de Meio Ambiente é favorável à essa transferência automática 74 

das verbas do ICMS Ecológico para o Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos, 75 

porém informa que a Assessoria Técnico-Legislativa da Prefeitura Municipal indicou uma 76 

inconstitucionalidade no Projeto de Lei apresentado. Iniciando o tema “Agenda Ambiental 77 

na Administração Pública – A3P”, Sr. Ricardo Novaes informou que em 5/6/2014 foi 78 

assinado o Decreto 15.921/2014 instituindo a “Agenda Ambiental na Administração 79 

Municipal”, que prevê cinco eixos principais de atuação, quais sejam: Gestão de 80 

Recursos, Gestão de Resíduos, Sensibilização, Capacitação e Qualidade de vida do 81 

Servidor e Compras Sustentáveis. Informou ainda que em 05/08/2014 foi instituído Grupo 82 

de Trabalho Intersecretarias e que já foi enviado ao Ministério de Meio Ambiente o 83 

documento formal de Adesão ao Programa A3P. Informou que a estratégia de expansão é 84 

a sensibilização de toda a máquina pública e criação de comissões em cada secretaria. 85 

Finalizou dizendo que está agendado para os dias 19,20 e 21 de novembro uma oficina 86 

de A3P para gestores públicos, em parceria com o Ministério de Meio Ambiente. Sr. Paulo 87 

Peneluppi (AEA) citou algumas oportunidades para a A3P, dentre elas a Coleta Seletiva 88 

dentro da Prefeitura Municipal, a instalação de torneiras econômicas, inutilização de 89 

mictórios com água contínua, trabalho de conscientização contra o vandalismo de lixeiras 90 

públicas, além do apoio às cooperativas de reciclagem, com o encaminhamento do 91 

material reciclado seja encaminhado às cooperativas de catadores. Srª Andréa 92 

Francomano (SEMEA) agradeceu às considerações e informou que algumas coisas que o 93 

Sr. Paulo falou estão sendo feitas e outras e em andamento, por exemplo a substituições 94 
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das torneiras. Disse ainda que materiais recicláveis já são destinados da forma como foi 95 

sugerida, ou seja, encaminhado para a Cooperativa FUTURA. Explica que a implantação 96 

da A3P é um processo longo e vagaroso, onde todos os atores deverão ser 97 

conscientizados para que assumam seus papéis. Explicita que a SEMEA já assumiu seu 98 

papel, inclusive seus funcionários já alteraram suas posturas e com o tempo todos os 99 

atores farão da mesma forma. Esclareceu ainda que a Prefeitura Municipal está 100 

convocando seus funcionários para participarem de cursos sobre A3P, a darem suas 101 

participações e ideias para melhorar as propostas do município. Sr. Carlos Trunkl (SSM) 102 

informou que a Secretaria de Serviços Municipais vem fazendo manutenção e fiscalização 103 

dos prédios públicos no intuito de descobrir e diminuir gastos desnecessários. Informou 104 

ainda que estão sendo testadas novas tecnologias em alguns locais e prédios públicos há 105 

pelo menos 6 meses e até o momento não houve qualquer tipo de reclamação. Sr. 106 

Ricardo Novaes (SEMEA) retomou a palavra e iniciou novo tema, Parque Natural 107 

Municipal Augusto Ruschi. Informou aos presentes que o Plano de Manejo havia sido 108 

terminado e apresentado pela SEMEA, juntamente com o IPPLAN e o Instituto IPE. Disse 109 

ainda que a partir de agora, com o plano de manejo pronto, haverá uma captação de 110 

recursos via Câmara de Compensação Ambiental e outros fundos para a reestruturação 111 

do parque. Terminado o assunto PNMAR, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) passou a 112 

discorrer sobre o Parque do Banhado. Informou que a Prefeitura Municipal de São José 113 

dos Campos está aguardando a convocação para reunião da Câmara de Compensação 114 

Ambiental/SMA para apresentação do Plano de Trabalho. Informou ainda que a proposta 115 

que será levada prioriza aporte dos recursos do TCRA REVAP na execução do Plano de 116 

Reassentamento das 185 famílias do Jd. Nova Esperança hoje residentes no interior da 117 

Unidade de Conservação. Explicitou também que a proposta que será levada à Câmara 118 

de Compensação Ambiental/SMA prevê também recursos para a implantação dos 119 

instrumentos de Gestão (Plano de Manejo e Conselho Gestor) do Parque do Banhado de 120 

forma integrada e articulada à APA Estadual do Banhado e APA Municipal do Banhado. 121 

Instado pelo Sr. Lincoln Delgado (GCE), Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou que 122 

existe a ideia e a vontade de fazer a integração dos instrumentos gestores da área. 123 

Passando para novo ponto de pauta, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) iniciou o tema Parque 124 

da Cidade informando que a revisão do Plano de Manejo do parque, conduzida por um 125 

Grupo de Trabalho envolvendo representantes das Secretarias de Meio Ambiente, SSM, 126 

Turismo/Eventos, Planejamento Urbano, Defesa do Cidadão, Esportes e FCCR, foi 127 

finalizada. Disse que para o ano de 2015 há a expectativa de captação de recursos 128 

próprios e de compensações para iniciar a reestruturação do citado parque, com destaque 129 

para a segurança, estruturação do receptivo e a minimização de impactos dos grandes 130 

eventos. Sra. Andréa Francomano (SEMEA) informou que a Secretaria Municipal de Meio 131 

Ambiente criou um novo setor interno que cuidará especificamente dos parques 132 

municipais urbanos. Sr. Lincoln Delgado (GCE) disse que os valores de compensações 133 

relativos aos eventos realizados dentro do Parque da Cidade devem ser revertidos para o 134 

melhoramento do próprio Parque. Questionou ainda se a Polícia Ambiental seria 135 

deslocada do Parque. Perguntou se os prédios internos estão realmente com problemas 136 

estruturais e se a Prefeitura Municipal poderia fazer alguma coisa para ajudar nesse 137 

sentido, mesmo sabendo que muitos dos prédios são de responsabilidade do Estado. Por 138 

fim, parabenizou pela criação da equipe específica para cuidar dos parques urbanos e 139 

lineares do município, mas questionou se seria possível realizar o trabalho com a verba 140 

tão reduzida como a prevista para 2015. Sra. Andréa Francomano (SEMEA) retomou a 141 

palavra para esclarecer que a SEMEA tem a função de fazer o planejamento e gestão, e 142 

os serviços continuarão sendo realizados pelas demais Secretarias Municipais. Sobre os 143 

valores relativos aos eventos, Sra. Andréa (SEMEA) informou que o tema está na pauta 144 

de discussões com o Governo para que não sejam destinados para nenhum outro fundo 145 

que não seja ligado ao Parque da Cidade. Sobre a Polícia Ambiental, Sra. Andrea 146 
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(SEMEA) informou que não tem conhecimento dessa notícia e que no que se refere aos 147 

prédios internos, acredita que estão mesmo sendo deixados de lado pelo Estado e vai 148 

tentar ver com a Prefeitura Municipal como pode ajudar. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) 149 

retoma a palavra para iniciar novo tema de debate. Sobre o Código Municipal de 150 

Arborização, informou que a proposta técnica foi finalizada e a Assessoria Técnica 151 

Legislativa da Prefeitura Municipal aguarda manifestação da Secretaria de Governo para 152 

o envio do Projeto de Lei ao Legislativo para votação. Sobre a revisão da Lei de 153 

Zoneamento, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou que ainda em fase de discussão 154 

interna e validação com setores da sociedade, porém já houve alinhamento entre a 155 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, 156 

principalmente no que se refere ao zoneamento das APA´s Municipais via Planos de 157 

Manejo e ao congelamento preventivo construções acima da cota 1400 metros. Passando 158 

para o tema “fundos ambientais”, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) esclareceu que tanto o 159 

Fundo Municipal de Conservação Ambiental – FUMCAM quanto o Fundo Municipal de 160 

Serviços Ecossistêmicos – FMSE, estão em pleno funcionamento e com seus conselhos 161 

gestores já definidos. Iniciando novo ponto de pauta, Sr. Ricardo informou que o Plano 162 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos avançou até a fase de sistematização 163 

dos dados de operação e custo de coleta. Houve ainda a realização de oficina para 164 

subsídios a metas e diretrizes, além de uma rodada de discussão e apresentação dos 165 

dados. Porém, o diagnóstico detalhado e o desenho dos cenários possíveis (prognóstico) 166 

tornou-se uma tarefa grandiosa visto a complexidade envolvida e a precariedade de 167 

alguns dados de operação que precisariam ser apurados e decodificados. Para tanto a 168 

administração Municipal decidiu contratar apoio técnico para suporte a finalização do 169 

trabalho. Este contrato está em processo de compra com previsão de contratação em 170 

Dezembro. Passando para o tema “Revitalização de Nascentes”, Sr. Ricardo Novaes 171 

(SEMEA) explicou que o Programa passa por um momento de transição de atribuições 172 

tanto no campo da manutenção das áreas, quanto na condução das ações de Educação 173 

Ambiental junto aos alunos e professores da rede de ensino e que a SEMEA já está 174 

construindo com a Secretaria de Serviços Municipais e com a Secretaria Municipal de 175 

Educação. Sra. Andrea Francomano (SEMEA) disse que a maior parte das nascentes 176 

está inserida no programa dos parques lineares do município e que as revitalizações já 177 

estão sendo feitas e ainda irão melhorar. Explicou ainda que no novo arranjo a SEMEA 178 

cuidará da Educação Ambiental Não-Formal, a Secretaria de Educação trabalhará com a 179 

Educação Ambiental Formal e a Secretaria de Serviços Municipais cuidará das operações 180 

e manutenções dos parques e áreas públicas. Sra. Renata (ICMBio) informou que 181 

considerando a crise hídrica que o Estado sofre, o ICMBio tem intensificado seus 182 

trabalhos nesse Programa de Revitalização das Nascentes, principalmente na parte 183 

educacional, mobilizando pessoas no nível formal e não formal para auxiliar nessa 184 

proteção. Disse que o ICMBio está tentando inclusive empregar em outros municípios o 185 

Programa para auxiliar na luta contra a crise hídrica. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 186 

parabenizou as ações do ICMBio e disse que a revitalização das nascentes deve estar 187 

inserida nos diversos programas ambientais do município como já vem sendo feito. Disse 188 

que a SEMEA, ou a Secretaria Municipal de Educação, deveria resgatar o concurso sobre 189 

“Mostra de Vídeos”, para introduzir na mente das crianças e adolescentes a importância 190 

das nascentes e da água. Termina dizendo que num ano em que a “pauta do dia” é a falta 191 

de água, a “Mostra de Vídeo” não ocorrer é um grande retrocesso. Sra. Maria Ines Capps 192 

(CIESP) concorda com a fala do Sr. Lincoln Delgado e afirmou ainda que foi solicitada a 193 

participação das industrias nesse projeto. Disse por fim, que tentará resgatar junto às 194 

indústrias, todo o material para voltar a tratar o assunto. Sr. Valdecir Ginevro (Sab Vista 195 

Linda) disse que as SAB’s estão sendo consultadas e instadas a participar na 196 

preservação das nascentes, porém, informa que não procuraram a SAB do Vista Linda. 197 

Por fim, deixou claro que a SAB do Vista Linda está à disposição para assumir os 198 
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cuidados com as nascentes existentes no bairro. Iniciado o momento de “informes gerais” 199 

Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou que o Conselho Municipal de Saneamento Básico - 200 

CONSAB vem trabalhando na análise do contrato realizado entra a Prefeitura Municipal e 201 

a SABESP. Informou que a URBAM recebe cerca de 54 milhões de reais para utilizar na 202 

política ambiental do município, mas que não há qualquer tipo de prestação de contas 203 

relativas ao gasto dessa verba. Explicitou ainda que há um repasse à URBAM de 5% do 204 

valor da receita líquida arrecadada pela SABESP no município, mas que esse repasse 205 

não tem a obrigatoriedade de ser feito à URBAM. Por esse motivo, informou que tramita 206 

dentro do CONSAB uma moção que será encaminhada ao prefeito Municipal, solicitando 207 

que a verba referente aos 5% da arrecadação da SABESP seja destinada ao Fundo 208 

Municipal de Conservação Ambiental – FUMCAM e não mais À URBAM. Informou ainda 209 

que nesse trabalho de análise do contrato atual com a SABESP, estão surgindo novas 210 

propostas para a próxima renovação de contrato, quais sejam: 1 - Ampliação do sistema 211 

de criação de água; 2 - Ampliação da reservação de água que está em déficit; 3 - Concluir 212 

a estação de tratamento de esgoto do Pararangaba; 4 - Educação Ambiental: Desperdício 213 

Zero, Uso Sustentável pela Água; 5 - Proteção dos mananciais; 6 - Investimento em redes 214 

de abastecimento de água; 7 - Investimento em redes de abastecimento de esgoto; 8 - 215 

Perdas no índice de 35%, hoje. Perdas de 25% até 2038; 9 - Qualificação nas equipes de 216 

manutenção; 10 - Plano de eliminação total de eliminação ilegal de esgoto, e; 11 - 217 

Universalizar o tratamento de esgoto em SFX. Sra. Andréa Francomano (SEMEA) 218 

retomou a palavra e explicou que o objetivo da reunião era dar uma visão ampla de tudo o 219 

que ocorre nas atividades da Prefeitura e tudo o que tem sido realizado. Sra. Delma Vidal 220 

(CAMIN) disse que o trabalho de preservação e revitalização das nascentes precisa 221 

melhorar. Disse que é importante conservar a área no entorno da nascente, mas que o 222 

principal fator para revitalizar e conservar as nascentes é cuidar da área de infiltração de 223 

água para as nascentes. Precisa ser realizada uma verificação das áreas de infiltração 224 

das nascentes para entender quais serão as formas empregadas para a conservação. 225 

Disse entender que a falta de chuva causa problemas às nascentes, mas entende que a 226 

ocupação urbana é o principal problema a ser enfrentado. Passando a falar sobre 227 

“Resíduos Sólidos”, Sr. Delma Vidal (CAMIN) afirmou estar atenta com a falta de 228 

preocupação do município e da URBAM com a redução do volume de resíduos que está 229 

sendo encaminhado para o Aterra Sanitário Municipal. Se mostrou preocupada com a 230 

celeridade com que a parte nova do aterro está sendo ocupada. E afirma que a URBAM e 231 

o Poder Executivo municipal devem, urgentemente, avaliar e empregar novas técnicas de 232 

redução de volume dos resíduos destinados ao aterro. Frisa que as atitudes devem ser 233 

tomadas com urgência para não diminuir ainda mais a vida útil do Aterro municipal. Sr. 234 

Geraldo Mota (SAB Bosque dos Eucaliptos) afirma estar preocupado com o Córrego 235 

Senhorinha que está muito abandonado e solicita auxilio à Prefeitura Municipal no que se 236 

refere à revisão dos pontos de descarte de esgoto no citado córrego. Disse estar 237 

preocupado também com os incêndios que ocorrem na região do córrego. Por fim, Sra. 238 

Andréa Francomano retomou a palavra, agradeceu à todos pela presença e participação 239 

e encerrou a reunião às quatorze horas e vinte e cinco minutos e eu, Bruno Pistilli de 240 

Mendonça lavrei a presente ata. 241 

 242 

 243 

   ______________________________     ____________________________ 244 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 245 

        Presidente          Secretário Executivo 246 


