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Reunião Ordinária – ATA APROVADA  
Dia: 11 de março de 2015 

Horário de início: 14h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Paulo Peneluppi (AEA) 
2. Dulce Rita (CMSJC) 
3. Maria Inês Capps (CIESP) 
4. Adelino Lidovino (COMUS) 
5. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
6. Nadiane Kruk (ITA) 
7. Delma Vidal (CAMIN) 
8. Sueleide Prado (VALEVERDE) 
9. Lincoln Delgado (GCE) 
10. Andréa Francomano (SEMEA) 

11. Rubens Negrini (PMSJC) 
12. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
13. Carlos Trunkl (SSM) 
14. Josias Franklin Maciel (URBAM) 
15. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
16. Pedro Rovida (Sind. Engenheiros) 
17. Elizabete Mª Rocha (Coop. FUTURA) 
18. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 
19. Mª Regina Aquino Silva (UNIVAP) 

Ausências justificadas: 
1. Renata Paiva (CMSJC) 
2. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
3. Wilson Cabral (ITA)  
4. Maria do Rosário (OAB) 
5. Sonia Taucci (SPU) 
6. Geraldo Mota (Sab Bosque) 

7. Mª Lucia Fonseca Garcia (AAB 
Esplanada) 

8. Luiz Fernando Bernabe (SindCT) 
9. Renato Traballi Veneziani (Sind 

Rural) 
 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
2. Rogério Cyborg (CMSJC) 
3. CETESB 
4. Fernanda Fowler (OAB) 
5. Sec. Planejamento Urbano (suplente) 
6. Mary Apda Honório (SAB Vila Letônia) 

7. SABESP 
8. SindCT (suplente) 
9. Sindicato Rural (suplente) 

10. SINDUSCON 
11. SINTAEMA

Entidades Inexistentes ou Suspensas: 
1. Cons. Intersindical Saúde Trabalhador 
2. GAMAVAP 
3. INPE 
4. Sindicato dos Químicos 

5. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
6. SINDIPETRO 
7. Polícia Florestal 

 
Pauta: 
1. Informações sobre o processo de concretização do Programa de Pagamento por 
Serviços Ambientais no município; 
2. Informações sobre o "1º Encontro de prefeitos do Vale do Paraíba em defesa dos 
recursos hídricos"; 
3. Composição de Câmara Técnica que deverá propor calendário para a renovação do 
quadro de conselheiros do COMAM; 
4. Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias para 2015; 
5. Encaminhamentos Gerais. 

_________________________________________________________ 
Às quatorze horas do dia onze de março do ano de dois mil e quinze,  Srª Andréa 1 

Francomano (SEMEA) realizou a primeira chamada para a reunião deste COMAM, não 2 
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havendo quórum regimental, informou que faria a segunda chamada em quinze minutos. 3 

Conforme estipulado, a Presidente deu início à reunião  às quatorze horas e quinze 4 

minutos, já com quórum alcançado. A Presidente aproveitou o momento para frisar junto 5 

aos conselheiros que o horário estipulado para o início das reuniões ordinárias do 6 

COMAM é o de quatorze horas, mas que não tem sido respeitado. Solicitou que todos se 7 

atentem à isso e respeitem o combinado para que as reuniões não se esvaziem. Alegou 8 

por fim que há muitos assuntos a serem tratados e por isso a reuniões precisam ocorrer 9 

com seus quóruns alcançados. Iniciando os assuntos da reunião, Srª Andréa Francomano 10 

(SEMEA) informou aos convidados que se houver interesse em fazer o uso da palavra ao 11 

final da reunião, o interessado deve fazer a inscrição junto à Secretaria Executiva nos 12 

trinta primeiros minutos de reunião. Dando prosseguimento, Srª Andréa Francomano 13 

(SEMEA) informou a pauta da reunião. Terminada a leitura da pauta do dia, a Presidente 14 

explicou que a Secretaria de Obras solicitou espaço dentro da reunião para expor o 15 

projeto do Parque do Ribeirão Vermelho, que será construído no bairro do Urbanova, em 16 

convênio estabelecido junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 17 

Continuando a reunião passou a palavra à Secretaria Executiva que fez informes sobre as 18 

notificações enviadas às Entidades que tiveram seus conselheiros ausentes da maior 19 

parte das reuniões do Conselho, conforme exige o Regimento Interno do COMAM. As 20 

Entidades notificadas foram: INPE, URBAM, Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias 21 

Químicas e Farmacêuticas, Polícia Militar e Sindicato Rural. Entidades com apenas um 22 

conselheiro indicado foram notificadas para indicarem mais um conselheiro: SINDUCON, 23 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente/SEMEA, Secretaria de Serviços Municipais e 24 

Secretaria de Planejamento Urbano. Sr. Lincoln Delgado (GCE) alegou que a questão do 25 

Ribeirão Vermelho é uma situação antiga, pois desde 2006 os Parques Lineares estão no 26 

Plano Diretor e até agora não haviam "saído do papel". Pediu que a Secretaria Executiva 27 

oficie a Secretaria de Obras para que venha apresentar o projeto do Pq. do Ribeirão 28 

Vermelho. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) comunicou que o INPE solicitou, por intermédio 29 

do Sr. Sérgio Rosin, que divulgássemos o curso sobre o Cadastro Ambiental Rural - CAR 30 

que eles estarão promovendo. Informou por fim que o interessado deverá acessar a 31 

página o INPE na internet e fazer o cadastro no curso. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 32 

informou que na última reunião do Conselho de Saneamento foi tratado o fato de que a 33 

SABESP, por obrigação contratual, transfere aos cofres da Prefeitura de São José dos 34 

Campos o valor de aproximadamente 8 (oito) milhões de reais, que são repassados à 35 

URBAM como forma de subsidiar os trabalhos de saneamento e limpeza do município. 36 

Mas informou que as secretarias municipais envolvidas e a própria URBAM não souberam 37 

informar onde, precisamente, foram gastos esses recursos. Sugere que o COMAM 38 

agende uma reunião com o Prefeito Municipal para tratar de dois assuntos, quais sejam: 39 

que o repasse de verba da SABESP seja encaminhado ao Fundo Municipal de 40 

Conservação Ambiental/FUMCAM e não mais à URBAM e ainda para tratar do ICMS 41 

Ecológico que hoje vai direto para a Fazenda Pública e que também poderia ser 42 

encaminhado ao FUMCAM. Srª Andréa Francomano (SEMEA) sugeriu que seja criada 43 

uma comissão para essa reunião. Colocado em votação, foi aprovada a sugestão de se 44 

enviar um ofício ao Prefeito Municipal para agendar uma reunião e tratar dos assuntos 45 

destacados. Seguindo a reunião, a Presidente passou a explanar sobre o 1º Encontro dos 46 

Prefeitos do Vale do Paraíba para abordar a Crise Hídrica. Foram convidados os prefeitos 47 

das cidades da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, além de 48 

SABESP, AGEVAP, DAEE/CBHPS e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Explicou que 49 

nesse primeiro encontro a grande motivação dos participantes era entender qual é a real 50 

condição da Crise Hídrica, quais podem ser as consequências e qual deveria ser o 51 

comportamento dos participantes, no intuito de diminuir os impactos sobre a região 52 

valeparaibana, somando-se às atitudes que já estão sendo tomadas por SABESP, 53 

AGEVAP e demais órgãos. Informou que foi discutido o Rio Paraíba do Sul e as represas 54 
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da região. Ficou decidido que os municípios redigiriam conjuntamente uma carta, 55 

contendo as preocupações de cada município sobre a crise e que esta carta será 56 

encaminhada ao Governo Federal, Governos Estaduais que são afetados pela Crise 57 

Hídrica na região, além das agências reguladoras. Já no segundo encontro entre os 58 

prefeitos, o presidente da Agência Nacional de Águas/ANA fez uma apresentação, 59 

deixando clara a situação atual da crise e quais atitudes deverão ser tomadas para a 60 

mitigação do problema. Srª Andréa Francomano (SEMEA) informou também que todos os 61 

presentes ficaram satisfeitos quando o Presidente da ANA informou que a transposição 62 

do Rio Paraíba será tratado por intermédio de uma resolução em que se defenderá não a 63 

geração de água, mas a garantia de água para abastecimento. Deixou claro que a carta 64 

dos prefeitos foi entregue aos destinatários conforme combinado. Srª Andréa Francomano 65 

(SEMEA) informou que haverá novos investimentos para a mitigação da crise hídrica e 66 

ainda, haverá também auxílio técnico para os municípios no sentido de fomentar a criação 67 

de novos projetos ambientais. Sr. Lincoln Delgado (GCE) disse que é louvável o encontro 68 

entre os prefeitos, mas em contrapartida disse que não vê com bons olhos o 69 

esvaziamento dos Comitês de Bacias, que deveriam estar discutindo esse tema. Disse 70 

ainda que dentre as represas que são objetos de estudo, a possível represa de Monteiro 71 

Lobato pode ser uma preocupação para São José dos Campos, pois a água dessa 72 

represa somada à represa do Jaguari será destinada ao Rio de Janeiro e à grande São 73 

Paulo e isso tornará o Rio Buquira num rio artificial. Terminou dizendo que o governo 74 

estadual deveria mostrar exatamente o que pretende fazer com os rios da região nos 75 

próximos anos. Srª Delma Vidal (CAMIN) sugeriu que seja convocado algum especialista 76 

para explicar ao COMAM quais são os planos do Governo Estadual para os rios regionais 77 

e também para as represas. Continuou dizendo que recebeu um documento da ANA 78 

falando sobre uma possibilidade do rebaixamento da calha do Rio Paraíba do Sul e isso é 79 

muito preocupante. Disse que o Rio de Janeiro não precisa fazer nada além de receber a 80 

água. Disse estar estarrecida por saber que o município do Rio de Janeiro utiliza água 81 

para diluir esgoto, para depois tratar e abastecer a população. Terminou dizendo que 82 

seria melhor fazer um abastecimento direto ao invés de jogar a água para diluição do 83 

esgoto. Sr. Ricardo Novaes solicitou a palavra para informar aos conselheiros sobre a 84 

assinatura do convênio entre Prefeitura Municipal de São José dos Campos e AGEVAP 85 

para criação do programa de Pagamento por Serviços Ambientais/PSA na Bacia das 86 

Couves. Convidou os conselheiros à participarem do evento que ocorrerá na Paço 87 

Municipal, dia treze de março, às 10h. Sobre o Jaguari, informou que foi constituído um 88 

grupo de trabalho no Comitê de Bacia Hídrica do Paraíba do Sul/CBHPS sobre o tema e 89 

que será criada uma lei específica para o manancial do Jaguari. Na última reunião definiu-90 

se que o primeiro trabalho será realizar o mapeamento dos marcos legais dos municípios 91 

envolvidos, mapa de parcelamento do solo, prevendo o uso e ocupação do solo em todo 92 

entorno do reservatório. Sugeriu convidar o grupo a fazer uma apresentação dos 93 

trabalhos que estão realizados. Sr. Lincoln Delgado (GCE) disse que o Comitê de Bacias, 94 

já em 2005, fez um estudo da Bacia do Jaguari visando melhorar a produção e a 95 

quantidade de água na região em tela e se comprometeu a enviar o mapa aos 96 

conselheiros. Srª Sueleide Prado (VALEVERDE) pediu a palavra para parabenizar a 97 

SEMEA pelo projeto de PSA e pelo convênio junto à AGEVAP. Informou também que a 98 

VALE VERDE está fazendo um trabalho voluntário na Bacia dos Peixes, especificamente 99 

nas propriedades que não têm a documentação regularizada da propriedade. O trabalho 100 

consiste em criar reservatórios de água na região, fazendo trabalho de educação 101 

ambiental com reflorestamento junto às escolas. Terminou perguntando se dentro do PSA 102 

proposto pela SEMEA contempla a Educação Ambiental. Srª Andréa Francomano 103 

(SEMEA) informou que a Educação Ambiental não formal vem sendo feita desde o início 104 

da gestão, independentemente do programa de PSA. Informou ainda que a SEMEA focou 105 

na educação ambiental não formal, pois a educação formal está sendo muito bem 106 
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conduzida pelas escolas. Termina dizendo que o programa de PSA vem sendo trabalhado 107 

há muito tempo. Foram feitos diversos seminários, palestras e reuniões com proprietários, 108 

produtores rurais de diversas regiões e interessados no tema, para montar o melhor 109 

programa de PSA possível. O Programa não veio por estar na moda, mas porque os 110 

trabalhos do dia a dia indicaram que seria ótimo inserir mais esse projeto no município. 111 

Dando continuidade à reunião, a Presidente convidou os técnicos da Secretaria Municipal 112 

de Obras para fazerem a apresentação do projeto do Parque do Ribeirão Vermelho. 113 

Terminada a apresentação, abriu-se a palavra aos conselheiros para sanarem eventuais 114 

dúvidas. Sr. Lincoln Delgado (GCE) perguntou se há a ideia de, num segundo momento, 115 

expandir o parque, para preservar as nascentes e o restante do ribeirão. Srª Bruna (SO) 116 

explicou que outros parques serão criados e se juntarão ao Parque do Ribeirão Vermelho, 117 

formando um grande parque linear. Srª Delma Vidal disse que pela apresentação do 118 

projeto ficou claro que o parque será destinado ao lazer, mas gostaria de saber quais são 119 

as ações ambientais serão realizadas nesse parque para cuidar do rio e pediu 120 

explicações sobre quem está pagando pela criação desse parque. Arquiteto Junior (SO) 121 

explica que o projeto está sendo pago com recursos do BID. Srª Andréa Francomano 122 

(SEMEA) pediu a palavra para explicar que na gestão passada foi negociada a criação de 123 

sete parques municipais com recursos do BID e este é um dos sete. Disse ainda que os 124 

condomínios localizados na região do citado parque deverão, por contrato, reservar áreas 125 

para comporem o parque linear. Pelo estudo realizado, a ideia é que os sete parques se 126 

unam formando um grande parque linear. Explica ainda que há outros projetos em 127 

andamento, como a criação dos Pontos de Entregas Voluntária - PEV. O município está 128 

dando andamento nos projetos da gestão anterior, porque se não desse prosseguimento, 129 

estaria arriscado a perder os investimentos do BID para outros projetos municipais. Srª 130 

Delma Vidal (CAMIN) perguntou qual o valor arrecadado com as multas aplicadas às 131 

empresas que degradaram a área do URBANOVA e que podem ser revertidos em 132 

benfeitorias visando à conservação ambiental. Srª Andréa Francomano (SEMEA) disse 133 

que não existe um levantamento consolidado sobre os valores, mas que poderia ser 134 

realizada uma consulta sobre as multas aplicadas pela Prefeitura Municipal aos 135 

empreendimentos, relativos a danos ambientais nessa região do parque. Explicou ainda 136 

que no local onde será construído o Parque Ribeirão Vermelho não existem muitas 137 

nascentes, mas afloramentos de água. Srª Maria Inês Capps (CIESP) perguntou se a 138 

população do bairro e a associação de moradores foram consultadas sobre a implantação 139 

desse parque no bairro. Disse entender que o bairro não oferece a estrutura necessária 140 

de acesso, segurança, e saúde para atender a população que visitará o local. Srª Andréa 141 

Francomano explicou que o parque é público e qualquer pessoa poderá utilizá-lo. Disse 142 

ainda que o parque do Ribeirão Vermelho foi projetado por indução da própria população 143 

local. Sr. Lincoln Delgado (GCE) disse entender que os condomínios fechados existentes 144 

no Urbanova são as maiores aberrações urbanísticas que ele conhece. Disse não 145 

entender, dentre outras coisas, o por que do lixo poder ser retirado da frente da casa do 146 

morador, mas o ônibus não poder entrar nos condomínio. Complementou dizendo que 147 

todos são loteamentos regulares e que por isso deveriam prever área verde e área 148 

institucional. Atualmente, nenhum condomínio possui área verde e área institucional 149 

conforme prega a lei parcelamento do solo (Lei Federal 6766/79). Disse entender o 150 

fechamento dos condomínios pela falta de segurança pública no país, mas gostaria que 151 

não fosse dessa maneira, afinal são áreas públicas. Finaliza dizendo que é importante a 152 

implementação desse parque do Ribeirão Vermelho numa área com vários condomínios 153 

fechados, para mostrar que as áreas são públicas e devem ser ocupadas pelos munícipes 154 

de todas as regiões. Completou dizendo que é preciso pensar na infraestrutura do bairro, 155 

nos equipamentos públicos necessários, na segurança pública aos frequentadores e 156 

moradores, além de pensar no crescimento do Parque Linear conjuntamente com as 157 

ciclovias, as ruas e os acessos que permitam chegar e sair do bairro com melhor 158 
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qualidade. Srª Maria Inês Capps (CIESP), disse que a preocupação não é só sobre quem 159 

frequentará o parque, mas sim sobre a falta de equipamentos públicos que possam 160 

atender demandas urgentes, como um posto de saúde por exemplo. A preocupação é que 161 

o bairro possui apenas uma saída e isso pode ser um grande complicador. Srª Andréa 162 

Francomano (SEMEA) disse que se for para pensar assim, o Urbanova inteiro deveria ser 163 

interditado. Disse que não se deve pensar na paralização do projeto do parque, mas 164 

pensar na criação de outros acessos. Srª Dulce Rita (CMSJC) disse que com relação ao 165 

parque, já foram feitas muitas discussões e não foi questionado nada disso pelos 166 

moradores. Perguntou aos representantes da Secretaria de Obras como está o 167 

andamento dos outros parques. Perguntou sobre os PEV’s. Falou também sobre os 168 

desassoreamentos que estão sendo feitos nos córregos da cidade, em que os detritos 169 

estão sendo deixados nas margens dos córregos e causando problemas para as regiões 170 

lindeiras. Por fim, questionou a SEMEA sobre uma informação dada pelos técnicos da 171 

secretaria que haveriam dito que não existe área para plantio de mudas no município de 172 

São José dos Campos, para cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta/TAC. Srª 173 

Andréa Francomano (SEMEA) cientificou que a SEMEA informou que não há área pública 174 

municipal, na região da degradação, para realizar o plantio, e que a obrigação de 175 

encontrar uma área para realizar o plantio é do próprio agente degradador. Srª Dulce Rita 176 

afirma existir sim uma área pública e convidou a Presidente para fazerem uma visita 177 

conjunta, no intuito de resolverem a situação. Sr. Carlos Trunkl (SSM) pediu a palavra e, 178 

voltando ao assunto do parque do Ribeirão Vermelho, explicou que a SSM está fazendo 179 

todo o acompanhamento da implantação dos novos loteamentos e condomínios fechados 180 

da região. Ele disse que todos os novos empreendimentos terão obrigatoriamente que, 181 

como contrapartida, deixar áreas verdes para a formação do parque linear do Ribeirão 182 

Vermelho. Concordou com a Srª Delma Vidal no que se refere à conservação ambiental, 183 

quando ela disse que está sendo deixada de lado. Sr. Paulo Peneluppi (AEA) disse 184 

concordar com algumas falas sobre a criação de uma área de lazer e deixando-se de lado 185 

a conservação ambiental. Solicitou que houvesse uma apresentação do plano de criação 186 

dos sete parques municipais que comporão o grande parque linear. Gostaria de saber se 187 

haverá interligação por meio de ciclovias e calçadas entre todos os parques. Srª Andréa 188 

Francomano (SEMEA) retomou a palavra para agradecer a presença e participação dos 189 

técnicos da Secretaria de Obras. Seguindo a reunião, a Presidente apresenta a proposta 190 

de calendário de reuniões ordinárias do COMAM aos conselheiros. Colocado em votação, 191 

foi aprovado o calendário. Dando seguimento à reunião, a Presidente questionou entre os 192 

conselheiros, quem gostaria de participar da Câmara Técnica que deverá propor 193 

calendário para a renovação do quadro de conselheiros do COMAM. Sr. Lincoln Delgado 194 

(GCE) propôs que fosse criado um grupo para pensar na modificação da Lei de Criação 195 

do COMAM, que engessam a participação de demais interessados. Cogitou fazer contato 196 

com a Câmara Municipal para, em parceria com o COMAM, redigir uma nova lei ou ao 197 

menos alterar o artigo que trate da composição do quadro do conselho. Srª Andréa 198 

Francomano (SEMEA) retomou a palavra, concordou com Lincoln Delgado (GCE) e 199 

sugeriu à vereadora presente, Srª Dulce Rita, que levasse a proposta à Câmara 200 

Municipal. Feitas as discussões na Câmara Social, ficou definida a composição da 201 

Câmara Técnica. Os conselheiros que comporão a citada Câmara Técnica serão: Ricardo 202 

Novaes (SEMEA), Lincoln Delgado (GCE), Maria Regina (UNIVAP), Valdecir Ginevro 203 

(SAB Vista Linda). Passando para os assuntos gerais, a Presidente comunicou que a 204 

SEMEA recebeu um ofício do GAEMA, que é um órgão ligado ao Ministério Público, 205 

referente a uma ação interposta quanto à duplicação da Rodovia dos Tamoios em área de 206 

preservação permanente, no leito do Córrego do Vidoca. A presidente informou que o 207 

GAEMA resolveu pelo arquivamento do processo, pois pela análise do Ministério Público, 208 

não houve o dano mencionado quando da propositura da Ação em tela. Srª Delma Vidal 209 

(CAMIN) informou que a TV Vanguarda a procurou para questionar sobre a vida útil do 210 
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Aterro Sanitário de São José dos Campos. Apesar de não ter conseguido dar a entrevista, 211 

gostaria de deixar registrado em ata o seu repúdio e sua indignação pelo fato de não ser 212 

tratado com a devida importância a questão de investimentos para o aumento da vida útil 213 

do aterro municipal. Disse que o atual aterro sanitário precisa trabalhar para diminuir o 214 

volume de material aterrado, melhorando a coleta e a separação dos materiais coletados. 215 

Completou dizendo que estão aterrando muitos materiais que poderiam ser reciclados e 216 

reutilizados e isso acarretará na diminuição da vida útil do aterro municipal. Concluiu 217 

dizendo que antes de procurar uma nova área para um novo aterro sanitário é necessário 218 

implementar ações que aumentem concretamente a vida útil do aterro atual. Sugeriu que 219 

a URBAM seja convidada pelo COMAM para apresentar as ações que estão sendo 220 

tomadas no sentido de reduzir os volumes aterrados e consequentemente, aumentar a 221 

vida útil do aterro. Sr. Paulo Peneluppi (AEA), colocou a Associação dos Engenheiros e 222 

Arquitetos à disposição para auxiliar na elaboração de um novo texto para a alteração da 223 

Lei de criação do COMAM. Disse ainda que enquanto a empresa que realiza a coleta 224 

receber de acordo com a tonelagem entregue, não haverá vontade de reduzir o volume 225 

entregue no Aterro Sanitário. Disse entender que o assunto precisa ser debatido a partir 226 

disso. Disse que tem conhecimento de que a SEMEA está à frente de um estudo para 227 

regulamentar o recolhimento e o gerenciamento dos resíduos sólidos do município e que 228 

gostaria que as informações colhidas nesse estudo fossem socializadas dentro da 229 

Câmara Social do COMAM. Sr. Rodrigo (URBAM), respondeu à Srª Delma Vidal (CAMIN) 230 

informando que não tem conhecimento de que a URBAM esteja procurando uma nova 231 

área para implantar um novo Aterra Sanitário no município e disse ainda que a URBAM 232 

tem investido em estudos e tecnologias para tentar diminuir o volume de resíduos 233 

aterrados, com uma separação mais eficiente dos resíduos e ainda, melhorar disposição 234 

dos resíduos no terreno, de forma a aumentar sua vida útil. Termina dizendo que a 235 

URBAM apoia e fomenta programas de educação ambiental, de redução de consumo e 236 

geração de resíduos pela população. Srª Andréa Francomano (SEMEA) retomou a 237 

palavra para sugerir alguns pontos de pauta, quais sejam: Enviar ofício à Secretaria 238 

Estadual de Meio Ambiente e à SABESP, solicitando que eles venham até o COMAM e 239 

apresentem as ações ambientais que serão destinadas à região do Jaguari, já que a 240 

região será afetada pelas obras de reversão. Solicitação à Secretaria de Obras para que 241 

venham apresentar ao COMAM o projeto integral dos Parques Lineares no município, 242 

ligados ao BID, e a SEMEA fazer informes sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. 243 

Sr. Lincoln Delgado (GCE) solicitou a inclusão das atas de 2014 no site do COMAM, 244 

inclusive indicações dos dias que não foi alcançado o quórum regimental. Solicitou 245 

também que se oficie o Prefeito Municipal e à Câmara Municipal para marcar uma reunião 246 

onde serão tratados o ICMS Ecológico e o repasse realizado pela SABESP, solicitou 247 

convocar a SABESP para apresentar os projetos para a região do Jaguari. Alertou que a 248 

Câmara Técnica que discutirá a renovação do quadro de conselheiros deve marcar uma 249 

reunião com a Câmara Municipal para tentar viabilizar a alteração da lei atual. Luciano 250 

Machado (SEMEA), explicou que a Igreja Católica realiza anualmente a campanha da 251 

Fraternidade e que o tema desse ano é “Igreja e Sociedade”. Posto isso convidou os 252 

conselheiros para uma caminhada pela água, que ocorrerá no dia 22 de março, “Dia 253 

Mundial da Água”, com saída da portaria do Parque da Cidade. Além disso, outras 254 

atividades estarão acontecendo para o enraizamento do tema, que é bastante 255 

abrangente. A Igreja Católica em parceria com a UNESP, a Prefeitura Municipal e com 256 

apoio do Vale Sul Shopping, ajudou a produzir cinco vídeos falando sobre “Meteorologia, 257 

Origem e qualidade das Águas, Gestão Pública da Água, Transposição do Rio Paraíba do 258 

Sul e Segurança Hídrica e armazenamento de água de forma segura”, para ensinar a 259 

população sobre o bom consumo da água e alertar para o combate contra a crise hídrica. 260 

Informou ainda que esse convite será feito em todas as pontos ligados à Igreja Católica 261 

no município. Srª Andréa Francomano (SEMEA) retomou a palavra para alertar aos 262 
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presentes que São José dos Campos está em guerra contra a Dengue e pediu que todos 263 

ajudem nesse combate, limpando suas residências, cobrando de amigos e vizinhos a 264 

mesma seriedade no combate. Nada mais havendo a tratar, Srª Andréa Francomano 265 

(SEMEA) encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos, e eu, Bruno Pistilli 266 

de Mendonça lavrei a presente ata. 267 

 268 

 269 

 270 

   ______________________________     ____________________________ 271 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 272 

        Presidente          Secretário Executivo 273 


