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Reunião Ordinária – ATA APROVADA  
Dia: 08 de abril 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. Renata Paiva (CMSJC) - Suplente 
4. Carlos Tiaca (CMSJC) 
5. José Roberto Schimidt (CETESB) 
6. Levidar C. Pereira (CIESP) 
7. Adelino Lidovino (COMUS) 
8. Nadiane Kruk (ITA) 
9. Maria do Rosário (OAB) 
10. Delma Vidal (CAMIN) 
11. Sueleide Prado (VALEVERDE) 
12. Lincoln Delgado (GCE) 
13. Andréa Francomano (SEMEA) 

14. Rubens Negrini (PMSJC) 
15. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
16. Sonia Taucci (SPU) 
17. Josias Franklin Maciel (URBAM) 
18. Rodrigo C. Costa (URBAM) – Suplente 
19. Geraldo Mota (Sab Bosque) 
20. Mª Lucia Fonseca (AAB Esplanada) 
21. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 
22. Mateus A.R, Andrade (SABESP) 
23. Luis Fernando Bernabe (SindCT) 
24. Pedro Rovida (Sind. Engenheiros) 
25. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 
26. Mª Regina Aquino Silva (UNIVAP) 

Ausências justificadas: 
1. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
2. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 

3. SINTAEMA 
4. Elizabete M. Rocha (Coop. Futura) 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. Carlos Trunkl (SSM) 
2. Sindicato Rural 

3. SINDUSCON 

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. Aprovação da Minuta de Ata pendente; 
2. Apresentação do Edital de Chamamento para o "Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais - Mais Água"; 
3. Informes sobre o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
4. Encaminhamentos Gerais. 

 

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

Francomano (SEMEA deu início à reunião às quatorze horas e trinta minutos, já com 2 

quórum alcançado. Srª Andréa Francomano (SEMEA) informou aos convidados que se 3 

houver interesse em fazer o uso da palavra ao final da reunião, o interessado deverá fazer 4 

a inscrição junto à Secretaria Executiva nos trinta primeiros minutos de reunião. Dando 5 

prosseguimento, Srª Andréa Francomano (SEMEA) informou a pauta da reunião. 6 

Terminada a leitura da pauta do dia, foi colocada em votação a aprovação da ata da 7 

reunião ordinária havida no dia 11 de março. Ata aprovada com as devidas correções 8 

encaminhadas pelos conselheiros. Ato contínuo, a presidência solicitou inversão da pauta 9 
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e convidou Sr. Rubens Negrini Pastorelli Junior, diretor da Secretaria Municipal de Meio 10 

Ambiente, para explanar sobre a construção do Plano Municipal de Gerenciamento 11 

Integrado de Resíduos Sólidos - PMGIRS. Sr Rubens (SEMEA) fez um resgate de todo o 12 

assunto que já havia sido tratado em reunião do COMAM realizadas em 2013 e início de 13 

2014. Na explanação foi abordado o início dos levantamentos e coletas realizados no final 14 

de 2013, a confecção de um documento preliminar com os dados gerais dos serviços 15 

prestados e custos de operação e ainda, toda a mobilização social realizada em torno da 16 

confecção do Plano. Ficou claro que foram realizados 7 fóruns de debates com a 17 

população e com os setores empresariais para melhorar o documento final do Plano. Sr. 18 

Rubens (SEMEA) explicou que no início do ano de 2014 os trabalhos foram interrompidos 19 

pois o Poder Executivo entendeu por bem contratar uma consultoria especializada para 20 

estudar e apresentar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 21 

– PMGRIS. Sr. Rubens explicou que a empresa especializada não foi contratada e que os 22 

trabalhos para a confecção do PMGIRS foram retomados pelo IPPLAN e pela equipe 23 

técnica da Prefeitura Municipal em 15 de março de 2015. Informou que já estão 24 

programadas novas audiências públicas e novos fóruns com a população para ouvir e 25 

entender os anseios da sociedade. Finalizou a sua explanação informando que será 26 

formada uma Câmara Técnica, com atores dos diversos segmentos da sociedade, para o 27 

assessoramento desse grupo que enfrentará o desafio de realizar o estudo e apresentar o 28 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGRIS definitivo. 29 

Terminada a apresentação surgiram alguns questionamentos. Sr. José Roberto 30 

Schmidt(CETESB) disse que a SABESP deve fazer parte do grupo da Câmara Técnica 31 

por ser uma grande geradora de resíduo. Sr. Rubens(SEMEA): Concordou e disse que vai 32 

incluir. Srª Delma Vidal(CAMIN)  disse que na apresentação realizada em 2013 havia uma 33 

grande déficit de informações e perguntou se isso havia sido foi resolvido. Sr. Rubens 34 

Negrini(SEMEA) informou que com a participação do IPPLAN e de outros agentes, está 35 

sendo possível construir novos elementos e elemento que no passado não estavam 36 

consistentes. Srª Delma Vidal(CAMIN) questionou o número de membros na Câmara 37 

Técnica dizendo que 24 membros é muita gente. Sr. Rubens NegriniSEMEA) disse que 38 

acredita ser o número mais justo possível, dando participação à todos os atores 39 

interessados. Srª Delma reiterou seu posicionamento e alegou que apenas um 40 

representante dos Geradores seria suficiente. Sr. Rubens informou que pensou em 41 

montar Câmara Técnica mais enxuta, mas alguns setores são tão específicos que 42 

poderiam não se sentir representados por apenas um membro. Srª Delma insistiu no fato 43 

de que poderia ser uma Câmara Técnica mais enxuta. Sr. Rubens Negrini(SEMEA) disse 44 

que Srª Delma poderia analisar a formação da Câmara Técnica e auxiliar na criação. Srª 45 

Delma Vidal(CAMIN) disse entender ser importante convidar especialistas e alegou sentir 46 

falta da indicação da UNESP que tem uma experiência grande no assunto, para a 47 

formação da Câmara Técnica. Sr. Lincoln Delgado(GCE) alegou sentir falta da 48 

Comunidade Acadêmica no setor destinado à sociedade civil, que além de somar com 49 

experiência, levaria ao grupo uma visão imparcial do assunto, posto que o grupo está 50 

sendo formado por atores com interesses diretos e que, por isso, poderão levar visões 51 

parciais e individualizadas à discussão. Por fim, disse entender que duas vagas deveriam 52 

ser preenchidas pelo setor acadêmico. Srª Renata Paiva(CMSJC) solicitou a palavra para 53 

informar que acha importante que os empresários setor de “CAÇAMBAS” também devem 54 

fazer parte da Câmara Técnica, pelo fato de vivenciarem a situação no dia a dia. Srª 55 

Maria Regina(UNIVAP) alegou não entender o motivo da criação da Câmara Técnica 56 

agora, pois o trabalho se iniciou há pelo menos dois meses, com a elaboração do 57 

diagnóstico. Por fim, disse que no cronograma tem tópicos em que o setor acadêmico, e a 58 

UNIVAP em especial, pode ser muito útil. Sr. Rubens Negrini(SEMEA) informou que os 59 

empresários do setor de caçambas estão presentes nos GRANDES GERADORES DE 60 

RESÍDUOS. Explicou ainda que a criação da Câmara Técnica surgiu da vontade de 61 
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organizar da melhor maneira possível a criação do Plano. Dessa forma, cada setor será 62 

ouvido separadamente para conseguir chegar ao melhor diagnóstico. Sobre a 63 

participação da sociedade civil na Câmara Técnica, Sr. Rubens Negrini(SEMEA) disse 64 

entender que poderia ser composta pelos membros do COMAM, independentemente da 65 

participação de agentes não conselheiros. Srª Levidar (CIESP) mostrou-se preocupada 66 

com a falta da conscientização da população sobre materiais recicláveis e não recicláveis. 67 

Questionou à SEMEA sobre quais instrumentos e projetos estão sendo colocados em 68 

prática para melhorar essa conscientização. Sr. Rubens Negrini(SEMEA) disse entender 69 

que os trabalhos de educação ambiental têm sido feitos de forma adequada pela URBAM, 70 

SEMEA, pelos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs, mas que talvez tenha que ser 71 

melhorado, com a definição de novas metas e mensuração de novos diagnósticos. Srª 72 

Sueleide Prado(VALEVERDE) perguntou se haveria a possibilidade de criação de um 73 

aplicativo para aumentar o acesso à informações e à fiscalização, que alcance toda a 74 

população joseense e deu como exemplo um município gaúcho que já trabalha com esse 75 

tipo de ferramenta. Sr. Rubens Negrini(SEMEA) informou que existe um aplicativo que 76 

permite ao cidadão comum denunciar a disposição de lixo em local inadequado. Sr. 77 

Carlos Tiaca (CMSJC) Disse entender ser importante a participação da Câmara Municipal 78 

no debate, principalmente no que se refere à criação da Minuta de Lei do assunto. 79 

Demonstrou preocupação sobre a etapa de consolidação da citada LEI, pois pelo 80 

cronograma exposto, a consolidação deve se dar no final do corrente ano e caso atrase 81 

terá que ficar para o próximo ano. Srª Delma Vidal (CAMIN) diz que no cronograma há a 82 

previsão de duas reuniões entra a Câmara Técnica e a Câmara Social do COMAM, mas 83 

que não há previsão de reunião ao final do processo e que seria uma ótima forma de 84 

finalizar o trabalho. Perguntou ainda se em julho já estará disponível no site o documento 85 

final desse trabalho. Sr. Rubens Negrini respondeu dizendo que caso o COMAM assim 86 

entenda, é possível fazer a apresentação final numa reunião do COMAM. Srª Delma Vidal 87 

(CAMIN) disse que o importante é disponibilizar o documento final relativo ao estudo no 88 

site para os interessados acessarem, e caso o COMAM ache interessante, poderá 89 

convocas a Câmara Técnica para explicar os estudos realizados. Sr. Valdecir Ginevro 90 

(SAB Vista Linda) lembrou que em agosto haverá a renovação do quadro de conselheiros 91 

do COMAM e por isso pediu que seja ajustado o cronograma. Informou também que o 92 

aplicativo para denúncia de despejo de lixo em locais inadequados não está funcionando 93 

para celulares com sistema operacional ANDROID. Sr. Paulo Peneluppi(AEA) solicitou 94 

que fosse colocado no cronograma linhas  marcando o que foi “planejado” e o que já foi 95 

“executado”. Não havendo mais questionamentos, Sr. Rubens Negrini(SEMEA) conclui 96 

sua explanação dizendo que a geração e gestão de Resíduos em São Francisco Xavier 97 

tem a realidade muito diferente do restante da cidade e que sempre houve a ideia de criar 98 

um programa de coleta e gerenciamento específico, incluindo a criação de um centro de 99 

triagem próprio para o distrito. Passando para outro assunto, Sr. Lincoln Delgado (GCE) 100 

falou sobre o ofício 6/comam/2015 que solicitou uma audiência pública relativa ao 101 

EIA/RIMA da licença prévia da interligação entre as represas do jaguari (bacia do Rio 102 

Paraiba do Sul) e Atibainha (bacia do PCJ). Continuou sua explanação alertando aos 103 

presentes sobre a importância de uma audiência pública em São José dos Campos para 104 

debater o tema, incluindo a compensação ambiental devida pela realização das obras da 105 

citada interligação dos reservatórios, com plantios na bacia do Jaguari que é uma grande 106 

geradora de água na região. Sr. José Roberto Schimidt (CETESB) informou que o 107 

documento do EIA/RIMA da interligação dos reservatórios já está disponível no site da 108 

SABESP. Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou sobre o envio dos Ofícios 07 e 08 do 109 

COMAM, que convidam a URBAM e a Secretaria Municipal de Obras para debaterem 110 

sobre o Aterro Sanitário municipal e os Parques Lineares, respectivamente. Falou ainda 111 

sobre os Ofícios 09 e 10 do COMAM, enviados à Prefeitura Municipal de São José dos 112 

Campos e à Câmara Municipal de São José dos Campos, que tentam agendar uma 113 
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reunião com os líderes desses Poderes para tratar sobre o ICMS Ecológico e sobre a 114 

verba destinada pela SABESP para projetos ambientais no município. Sr. Josias Franklin 115 

(URBAM) explicou que a SABESP não repassa verba para a URBAM. Tentou esclarecer 116 

que ocorre que a URBAM presta serviços para a Prefeitura Municipal de São José dos 117 

Campos e recebe pagamento por isso. Mas não soube dizer de onde vem a verba para 118 

esse pagamento. Sr. Lincoln Delgado (GCE) disse que nos anos de 2008 e 2009 estava 119 

difinido no contrato firmado entre URBAM e Prefeitura Municipal que o repasse seria feito 120 

diretamente para a URBAM. Já à partir do ano de 2010 o repasse não seria obrigatório, 121 

mas ainda assim foi mantido para a URBAM, diretamente. Esclareceu que a questão é 122 

justamente essa. Já que não existe mais essa obrigatoriedade contratual do repasse 123 

direto á URBAM, agora a verba poderia ser direcionada para os fundos ambientais do 124 

município. Frisou ainda que o valor é pequeno para a URBAM, mas é grande para o meio 125 

ambiente municipal, posto que esse valor é maior que o orçamento anual da SEMEA. Srª 126 

Sueleide Prado (VALEVERDE) informou que a VALE VERDE fez um reflorestamento no 127 

Rio do Peixe e que o acompanhamento pode ser feito pela página da Entidade no 128 

“Facebook”. Finalizou informando que no próximo mês serão plantadas mais 1500 129 

árvores. Sr. Carlinhos Tiaca disse que realizou uma visita técnica à estação de tratamento 130 

de lodo da SABESP, achou bastante interessante e sugeriu que os conselheiros do 131 

COMAM realizem uma visita para também conhecerem todo o processo. Sr. Ricardo 132 

Novaes(SEMEA) iniciou a apresentação sobre PSA fazendo uma breve apresentação do 133 

histórico da geração de água no município. Depois, falou sobre os marcos legais que 134 

propiciaram a criação do programa, quais sejam, Lei Municipal 8703/12 - Institui Programa 135 

Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais; Lei  Municipal  8905/13, que cria o 136 

Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos; Decreto Municipal 15.922/14, que 137 

regulamenta a Lei nº 8905/13; Decreto Municipal 16.086/14, que regulamenta a Lei nº 138 

8703/12. Disse que o projeto de PSA se tornou possível com o arranjo institucional 139 

firmado com diversos parceiros, em especial a AGEVAP que se tornou parceira por 140 

intermédio de convênio firmado, através de edital. Dando seguimento falou sobre toda a 141 

Bacia do peixe e explicou o motivo pelo qual a Bacia das Couves foi escolhida como bacia 142 

piloto. Posto isso falou sobre o Edital de Chamamento lançado para pagamento por 143 

serviços ambientais aos proprietários de áreas na Bacia das Couves. Explicou o 144 

cronograma de atividades, destacou os recursos financeiros disponíveis e detalhou cada 145 

etapa da implantação do projeto de PSA. Terminada a apresentação, foi aberta a palavra 146 

aos conselheiros. Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou que para áreas acima de 1400 147 

metros não haverá mais permissão de construção na região. O Plano de Zoneamento 148 

preverá isso. Concluiu dizendo que o que já está construído fica como está. Ao término da 149 

apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros. Srª Sueleide Prado (VALEVERDE) 150 

disse que o primeiro edital é para chamar os proprietários que tenham interesse de 151 

ingressar no programa. E perguntou como serão contratadas as empresas que vão fazer 152 

o reflorestamento. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) explicou que a ideia é ativar o comércio 153 

local, para que os viveiros da região escolhida para o PSA possam entregar as mudas e 154 

efetuarem os plantios. Outra ideia é contratar empresas que comprem desses viveiros 155 

locais e efetuem o plantio. Tudo isso através de um novo edital. Continuou dizendo que a 156 

SEMEA está estudando projetos de outras regiões do país para entender qual será o 157 

melhor modelo para a Bacia das Couves. Sr. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) pediu 158 

que Ricardo explicasse sobre os valores de R$200 ou R$160 reais por hectare. Sr. 159 

Ricardo Novaes(SEMEA) explicou sobre o edital lançado pela AGEVAP que já previa o 160 

pagamento desses valores e passou a explicar a tabela de valoração. Informou também 161 

que no Brasil toda experiência mostra que não se conquista o proprietário pela 162 

remuneração. Mas o pacote de coisas boas que acompanham essa remuneração é que 163 

gera o interesse do proprietário de terra. Adequação Ambiental, Cadastro Ambiental 164 

Rural, Plano de Recuperação, cercamento da propriedade, plantio de mudas, dentre 165 
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outros instrumentos incentivam o proprietário a aderir o programa de PSA Sr. Paulo 166 

Peneluppi (AEA) perguntou se há como medir o resultado das ações do projeto de PSA. 167 

Sr. Ricardo Novaes(SEMEA): alegou que a SEMEA tem a preocupação de quanto o 168 

projeto está agregando à sociedade. Disse que o projeto de monitoramento hidrológico 169 

deverá ser realizado para descobrir se o projeto está ajudando a produzir mais água. Se o 170 

projeto está conseguindo segurar água no solo nos períodos de seca e também para 171 

tentar atrair novos investidores para o projeto, como por exemplo, a SABESP, que é 172 

grande beneficiária do projeto, por ter mais água e uma água mais limpa. Srª Andrea 173 

Francomano(SEMEA) disse que a SEMEA realmente está nos preocupada com o 174 

monitoramento, pela dificuldade de encontrar parceiros e verba para este fim. Mas 175 

informou também que a Prefeitura Municipal e a coordenação do Parque Tecnológico 176 

estão com conversas avançadas no sentido de reativar o CEDETASA – Centro de 177 

Desenvolvimento Tecnológico de Saneamento Ambiental, que em parceria com a 178 

SABESP, FAPESP e UNIFESP, poderão desenvolver ferramentas para realizar o 179 

monitoramento do PSA de São José dos Campos. Passando para os assuntos gerais, a 180 

Presidente reforçou que a exclusão de entidades não visa prejudicar ninguém 181 

individualmente, a ideia é ajudar no bom andamento dos trabalhos do COMAM e que 182 

apenas está sendo cumprido o que ensina o Regimento Interno aprovado. Srª Delma 183 

Vidal (CAMIM) perguntou se já há agendamento para que a URBAM venha ao COMAM 184 

falar sobre o Aterro Sanitário municipal. Foi informado que a Secretaria Executiva 185 

encaminhou ofício convidando a URBAM e está aguardando resposta. Sr. Valdecir 186 

Ginevro (SAB Vista Linda) questionou a conselheira Dulce Rita sobre propostas de 187 

alteração na Lei de Criação do COMAM, posto que ela havia ficado de elaborar algumas 188 

sugestões. Srª. Dulce Rita(CMSJC) informou que Sr. Lincoln ficou incumbido de elaborar 189 

uma minuta de lei e por isso ainda não contribuiu com suas ideias. Srª Dulce Rita 190 

(CMSJC) aproveitou a oportunidade para convidar Srª Andréa Francomano para 191 

realizarem visita à área do replantio na bacia do “Buerinho” na região de Eugênio de Melo. 192 

Andréa retomou a palavra para agradecer à presença de todos. Nada mais havendo à 193 

tratar, a Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e três minutos e eu 194 

Bruno Pistilli de Mendonça lavrei a presente ata. 195 

 196 

 197 

 198 

   ______________________________     ____________________________ 199 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 200 

        Presidente          Secretário Executivo 201 


