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Reunião Extraordinária – ATA  APROVADA 
Dia: 27 de maio de 2015 

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 Inez Capps (CIESP) 
4. Adelino Lidovino (COMUS) 
5. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
6. Maria do Rosário (OAB) 
7. Sueleide Prado (VALEVERDE) 
8. Lincoln Delgado (GCE) 
9. Rubens Negrini (PMSJC) 

10. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
11. Sonia Taucci (SPU) 
12. Carlos Trunkl (SSM) 
13. Mª Lucia Fonseca (AAB Esplanada) 
14. Gustavo N. B. Diniz (SABESP) 
15. Renato T. Veneziani (Sind. Rural) 
16. Mario Cezar Barros (SINDUSCON) 
17. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 

Ausências justificadas: 
1. Dulce Rita (CMSJC) 
2. Nadiane Kruk (ITA) 
3. Delma Vidal (CAMIN) 
4. Deborah Viola (CAMIN) 
5. Andréa Francomano (SEMEA) 

6. Geraldo Mota (SAB Bosque) 
7. Luis Fernando Bernabe (SindCT) 
8. Elizabete M. Rocha (Coop. Futura) 
9. Sandra M. F. Costa (UNIVAP) 
10. Mª Regina A. Silva (UNIVAP) 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. Renata Paiva (CMSJC) 
2. Carlinhos TIACA (CMSJC) 
3. Rogério Cyborg (CMSJC) 
4. Francisco Couto (SEMEA) 
5. Josias Franklin Martins (URBAM) 

6. Rodrigo C, Costa (URBAM) 
7. Valdecir Ginevro (SAB Vista linda) 
8. Maria Apda Honório (SAB Vl. Letônia) 
9. Sindicato dos Engenheiros 

10. 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. Apresentação dos Estudos de Impacto Ambiental relativos ao projeto da "Via Banhado", 
pela equipe da Secretaria Municipal de Transportes juntamente com a empresa 
contratada para realizar os estudos. 
 

_________________________________________________________ 
Às quatorze horas e cinco minutos do dia vinte e sete de maio do ano de dois mil e 1 

quinze, Sr. Lincoln Delgado (GCE) realizou a primeira chamada para a reunião deste 2 

COMAM, não havendo quórum regimental, informou que faria a segunda chamada em 3 

vinte minutos. Conforme estipulado, o Presidente deu início à reunião às quatorze horas e 4 

vinte e cinco minutos, já com quórum alcançado. Iniciando a reunião, Sr. Lincoln Delgado 5 

(GCE) informou aos convidados que se houvesse interesse em fazer o uso da palavra ao 6 

final da reunião, o interessado deveria fazer a inscrição junto à Secretaria Executiva nos 7 

trinta primeiros minutos de reunião. Agradeceu a presença dos conselheiros, convidados 8 

e palestrantes. Informou sobre a pauta e, ato contínuo, convidou o Secretário de 9 
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Transportes de São José dos Campos, Sr. Luiz Marcelo para realizar a explanação de 10 

abertura da apresentação do EIA/RIMA do projeto da Via Banhado. Sr. Luiz Marcelo (Sec. 11 

de Transportes) disse que para realizar um empreendimento desse porte, o poder público 12 

precisa debater as melhores formas de implantação junto à sociedade. Finalizou dizendo 13 

que gostaria de ouvir apontamentos dos conselheiros, além de novas e boas ideias para a 14 

melhoria de todo o projeto. O Presidente em exercício, Sr. Lincoln Delgado retomou a 15 

palavra e convidou os palestrantes da “COBRAPE/Planserv” para realizarem a 16 

apresentação. Apresentaram-se para a explanação as senhoras Priscilla Melleiro 17 

Piagentini e Isabel Camarero Pinto, além do senhor Daniel Rondinelli Roquetti. Srª. 18 

Priscilla Piagentini iniciou sua explanação explicando que toda a análise feita nos Estudos 19 

de Impacto Ambiental foi baseada no projeto já existente para a Via banhado. Informou 20 

que o objeto do licenciamento ambiental é a Via Banhado, com ciclovia, passeio para 21 

pedestre e que a ideia era fazer a ligação da Via norte com a zona oeste da cidade. O 22 

objetivo da construção dessa via é melhorar a mobilidade para a população, respeitando o 23 

Plano Diretor e o Plano de Mobilidade Urbana. Explicou que ainda que o projeto prevê a 24 

retirada do transito do centro do município, além da integração das regiões norte e oeste 25 

e estimulo de modais alternativos não-motorizados. Explicou ainda toda a base legal 26 

utilizada nos estudos, destacando que tais leis integram o relatório final dos estudos. 27 

Explicou sobre as alternativas de via estudadas e sobre a análise com base na lei de uso 28 

e ocupação do solo (428/10), nas áreas protegidas, na ocupação urbana, na malha 29 

urbana, na extensão da via e nos aspectos técnico-construtivos. Discorreu sobre o 30 

diagnóstico de fauna e flora encontradas na área e por fim falou sobre os possíveis 31 

impactos ambientais ocasionados pela eventual construção da via. Partindo para o fim de 32 

sua participação, Srª. Priscilla Piagentini alegou ter encontrado aspectos positivos e 33 

negativos numa eventual construção da Via Banhado. Negativamente destacou a perda 34 

da biodiversidade, reorganização da comunidade/deslocamento de habitantes, o risco de 35 

depleção do patrimônio arqueológico, o deslocamento de negócios e empreendimentos, 36 

os acidentes com trabalhadores, a degradação da qualidade da água e a contaminação 37 

do solo. Positivamente destacou a restauração da unidade de conservação, a geração de 38 

emprego, o aumento da atividade comercial no local, a alteração da paisagem do 39 

banhado, o incremento da rede cicloviária, a maior fluidez do transporte público e a 40 

melhora da qualidade do ar da região central. Finalizou informando que foram pensados 41 

inúmeros programas para mitigar os problemas dos pontos negativos e planejados alguns 42 

outros para ajudar a implementação dos pontos positivos encontrados. Terminada a 43 

apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros. Sr. Lincoln Delgado (GCE) destacou 44 

que é favorável à implantação da Via Banhado, mas que justificar a construção dessa via 45 

dizendo que melhorará para o transporte público na Av. São José, não é verdadeiro. 46 

Disse ainda que não consegue entender o porquê não haver uma via segmentada para 47 

ônibus no projeto. Disse ainda que não viu uma ligação com a via oeste, finalizando a via 48 

apenas no Jardim Esplanada. No que se refere ao lançamento de esgoto na área do 49 

Banhado perguntou como será resolvido o problema, posto que é sabido que várias casas 50 

e comércios da região central jogam seus esgotos nos canais de águas pluviais, que por 51 

sua vez desembocam no local onde eventualmente será construído o leito da via 52 

banhado. Perguntou quais medidas foram pensadas para resolver o problema da neblina 53 

que cobre o Banhado e certamente prejudicará os motoristas que por ali trafegarem. 54 

Perguntou sobre a poluição que será causada. Questionou como será realizada a retirada 55 

da população local e o que será feito para que novas famílias não ocupem a área 56 

novamente. Perguntou o que será feito com os prédios da ARGON. Disse que, ao ler os 57 

relatórios, encontrou muito a palavra FUTURO no que se refere a transporte coletivo, mas 58 

enfatizou que não adianta deixar para o futuro e isso deve ser pensado e praticado agora, 59 

no presente para colher a melhoria no futuro. Sobre a compensação ambiental disse não 60 

ser contra o plantio de eucaliptos, mas questionou o porquê de uma faixa de Eucaliptos e 61 
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outra de nativas e não duas faixas de espécies nativas. Sr. José Roberto Schimidt 62 

(CETESB) falou sobre a contaminação pelos esgotos e perguntou se há alguma medida 63 

mitigadora para esse problema, por exemplo, a implantação de uma faixa de coletor. 64 

Finalizou frisando a fala do conselheiro Lincoln Delgado (GCE) perguntando o porquê de 65 

uma faixa de plantio de Eucaliptos e não duas faixas de espécies nativas. Em respostas 66 

aos questionamentos a equipe técnica disse que estão sendo feitos investimentos para a 67 

regularização fundiária e que os moradores serão realocados em outros bairros. Disse 68 

que o plantio de Eucaliptos foi pensando no intuito de se criar uma cortina vegetal para 69 

tentar barrar os ruídos e os gases que eventualmente virão da utilização da via. No que se 70 

refere à neblina, disse que existem projetos de sinalização, de drenagem, que não estão 71 

contemplados no EIA/RIMA, mas que já estão sendo elaborados para a Via. Sr. Ricardo 72 

Novaes (SEMEA) disse que o EIA foi terminado no meio de 2014 e que de lá pra cá 73 

muitas coisas mudaram, como por exemplo, o Plano de Mobilidade e a Realocação da 74 

população. Sr. Lincoln Delgado (GCE) frisou que é necessário retirar a população da área 75 

para construir a via. Completou dizendo não concordar com a utilização de recurso de 76 

Compensação Ambiental para o reassentamento das famílias, ou para qualquer ação 77 

social. Finalizou dizendo que retirar as famílias é condição “sine qua non” para a 78 

construção da via. Srª. Priscilla Piagentini informou que as medidas mitigatórias contidas 79 

no estudo foram debatidas e resolvidas em conjunto com a Prefeitura Municipal. Sr. Luiz 80 

Marcelo (Sec. de Transportes) pediu a palavra para fazer algumas considerações. 81 

Informou que a demolição dos prédios da ARGON está diretamente ligada à 82 

implementação do projeto da Via Banhado e que quando for implantar a via, os prédios 83 

serão demolidos. Sobre a neblina afirmou que o projeto de sinalização da via será 84 

adequado a essa questão para garantir a segurança viária. NO que se refere ao 85 

transporte coletivo informou que há no projeto um canteiro central de 8 metros pensando 86 

no ônibus. Disse ainda que o Plano de Mobilidade está sendo respeitado e o projeto que 87 

está sendo proposto contempla a possibilidade de implantação do transporte coletivo na 88 

nova via. Explicou que não há previsão atual, e sim futura, porque hoje em dia não há 89 

demanda. Finalizou o assunto dizendo que o projeto prevê a implantação do BRT na 90 

Avenida São José e não na via banhado, pois é ali que existe demanda pelo transporte 91 

coletivo. No que tange a interligação da Via Banhado com a Via Oeste explicou que os 92 

estudos da Secretaria de Transportes estão sendo conduzidos no sentido de interligar 93 

todas as vias de transito rápido existentes no município. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 94 

retomou a palavra para citar o exemplo da Colômbia, onde as pessoas só trocaram o 95 

carro próprio pelo transporte coletivo quando conseguiram chegar em casa mais rápido 96 

com o ônibus. Disse que não adianta dizer que no futuro vão implantar as vias adequadas 97 

e o transporte coletivo. Frisou que o futuro se decide agora. Terminou dizendo que hoje 98 

em dia já se faz necessária a prioridade ao transporte coletivo, não sendo possível 99 

esperar. Sr. Luiz Marcelo (Sec. Transporte) disse que concorda totalmente com os dizeres 100 

do conselheiro Lincoln Delgado, mas alegou que existem projetos prevendo o transporte 101 

coletivo, inclusive a própria via banhado com seu canteiro central reservado ao transporte 102 

coletivo. Srª Maria Lucia (AAB Esplanada) disse que a Associação Amigos do Bairro 103 

Jardim Esplanada realizou uma análise do EIA/RIMA, e passou a ler o documento 104 

elaborado: “1. Comentário geral: Pelo EIA (P. 1), "O presente Estudo de Impacto 105 

Ambiental (doravante denominado EIA – Via Banhado) ... está dividido em cinco volumes, 106 

incluindo os anexos apresentados nos volumes IV e V". Não encontramos no site da 107 

Prefeitura os anexos (Volumes IV e V), apenas encontramos em 26 de maio de 2015, os 108 

Volumes I, II e III. 2. Sobre as justificativas do projeto: Pelo EIA (P. 42) e o RIMA (P. 8), 109 

"Um dos motivos da implantação da Via Banhado é a necessidade de se integrar as 110 

diversas regiões do município de São José dos Campos, uma vez que sua malha urbana 111 

é historicamente segregada pela Rodovia Presidente Dutra". Isto não constitui um motivo 112 

válido pois a Via Banhado não transpõe a Rodovia Presidente Dutra. Pelo EIA (P. 42) e o 113 
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RIMA (P. 8), "Nesse contexto, a implantação da Via Banhado permitirá o desvio do tráfego 114 

de passagem de veículos da área central do município de São José dos Campos, 115 

propiciando o descongestionamento das vias da área central". Nem o EIA nem o RIMA 116 

define o que é "área central" (ou região central), não especifica seus limites. Se a área 117 

central for delimitada pelo banhado e as vias expressas constituídas pelas Avenidas Eng. 118 

Sebastião Gualberto, Sen. Teotônio Vilela, Florestan Fernandes, Jorge Zarur e Dr. 119 

Eduardo Cury, então não se pode falar de "tráfego de passagem de veículos da área 120 

central" pois já existe uma opção de se evitar a área central contornando-a por meio 121 

dessas vias expressas. Pelo EIA (P. 42), "Um corredor de ônibus, tal como proposto no 122 

projeto da Via Banhado, poderia interligar de maneira direta a região norte do núcleo 123 

urbano de São José dos Campos à Região Central". Este argumento não constitui uma 124 

justificativa a favor do empreendimento, pois, o que interliga a Região Norte à Região 125 

Central é a Via Norte e não a Via Banhado que precisamente evita a Região Central. Pelo 126 

EIA (P. 42) e o RIMA (P. 8), "A proposta de empreendimento aqui analisada 127 

potencialmente permitirá otimizar a utilização da infraestrutura urbana já instalada, 128 

incitando a expansão urbana controlada em novas frentes determinadas pelos eixos 129 

relacionados ao Anel Viário". Qual seriam essas novas frentes, já que o banhado é uma 130 

área protegida? Pelo EIA (P. 43), "... a implantação dessa via deverá auxiliar a Prefeitura 131 

no controle do processo de ocupação irregular da área do Banhado". Dever-se-ia recorrer 132 

a outros meios para controlar o processo de ocupação irregular da área do Banhado. Pelo 133 

EIA (P. 43), "A fim de qualificar quantitativamente as justificativas apresentadas foi 134 

empreendido um estudo de tráfego, cujos resultados estão sumariamente apresentados a 135 

seguir". Em seguida são apresentadas apenas "taxas de crescimento de tráfego". Os 136 

valores obtidos com a pesquisa Origem-Destino, dados essências, não fazem parte do 137 

EIA. Em vez de fornecer dados quantitativos, o EIA apenas fornece dados qualitativos e 138 

vagos ao concluir: "Os resultados apontaram que a Via Banhado deve, de fato, promover 139 

o desafogamento do tráfego de importante parte do centro histórico do município". Pelo 140 

EIA (P. 43), ficamos simplesmente informado "... que tais conclusões foram aprovadas 141 

pela Secretaria dos Transportes do município, cujo parecer de aprovação [declaração 142 

assinada por Athanasia Janet Michalopoulos e Wagner Balieiro] é apresentado no Anexo 143 

04". Não encontramos no site da Prefeitura o Estudo de Tráfego para Análise de 144 

Viabilidade Técnica do Viário Via Banhado mencionado no Capítulo 5 do EIA. Assim, não 145 

sabemos se o Estudo de Tráfego traz o volume diário médio (VDM) atual de veículos que 146 

entram na região central pela intersecção Norte (resp. Oeste) e a proporção destes que 147 

não param na área central (apenas a atravessam). Somente com base na apresentação 148 

desses dados que se poderia concluir sobre a necessidade ou não do empreendimento. 149 

Na EIA, não encontramos nas justificativas, como recomendado no Termo de Referência 150 

do EIA da CETESB (29/7/13), dados estatísticos que demonstrariam a importância de 151 

execução do projeto. Em vez disso, como mostrado acima a maioria da justificativas 152 

apresentadas não sustentam a realização do empreendimento. 3. Sobre os objetivos: 153 

Pelo EIA (P. 44), "Entre os resultados esperados a complementação do Anel Viário da 154 

cidade deverá desafogar boa parte das principais vias do centro, incluindo as avenidas 155 

Madre Tereza, Luiz Jacinto, São João, 9 de Julho, Nelson D´Ávilla, XV de Novembro e 156 

Avenida Anchieta". Para validar essas afirmativas, seria necessária uma referência a 157 

resultados de pesquisa Origem-Destino. Ao contrário dessa afirmação, poder-se-ia 158 

considerar que quem entra hoje na Área Central e continuará a entrar amanhã são os 159 

usuários cujo destino é a própria área central. Quanto aos usuários da Região Norte 160 

(resp. Oeste) cujo destino é a Região Oeste (resp. Norte), eles, preferencialmente, optam 161 

pelas vias periféricas da Área Central (Avenidas Madre Tereza, Luiz Jacinto ao Oeste da 162 

Área Central; e Avenidas Eng. Sebastião Gualberto, Sen. Teotônio Vilela, Florestan 163 

Fernandes, Jorge Zarur e Dr. Eduardo Cury ao Leste). Pelo EIA (P. 44), "A Via Banhado 164 

deverá melhorar também o acesso da Região Norte para a Região Central cidade (mais 165 
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especificamente nas proximidades dos bairros do Jardim Esplanada), hoje realizado 166 

apenas pela Avenida Rui Barbosa". Aqui há vários equívocos: ao citar o Jardim 167 

Esplanada; ao afirmar que a Via Banhado deverá melhorar o acesso da Região Norte 168 

para a Região Centro, pois o que melhora esse acesso é a Via Norte já existente e não 169 

uma futura Via Banhado. Pelo EIA (P. 44), "Na outra extremidade do empreendimento, o 170 

encaixe com a Av. Henrique Mudat, fecha o Anel Viário Municipal, possibilitando o 171 

direcionamento dos fluxos de acesso ao centro não apenas dos bairros vizinhos, 172 

(Esplanada, Colinas, Aquárius, Urbanova, Jardim das Indústrias)". Novamente a 173 

argumentação não se sustenta, pois o empreendimento em questão não direcionaria os 174 

fluxos de acesso desses bairros ao Centro mas à Região Norte. 3. Sobre o estudo de 175 

alternativas. Pelo EIA (P. 44), "A identificação da melhor alternativa de traçado para a 176 

criação de um novo eixo viário unindo as regiões Norte e Oeste ao centro do município de 177 

São José dos Campos foi baseada em alguns critérios de seleção". Deve haver aqui um 178 

novo equívoco, pois o novo eixo viário deve unir as regiões Norte e Oeste e não essas 179 

regiões ao centro. O EIA apresenta, além da alternativa zero, três alternativas de 180 

traçados, mas, infelizmente não apresenta, nem avalia a alternativa de melhoria das vias 181 

expressas existentes: as Avenidas Eng. Sebastião Gualberto, Sen. Teotônio Vilela, 182 

Florestan Fernandes, Jorge Zarur e Dr. Eduardo Cury. O conjunto dessas vias constitui 183 

uma alternativa (nem mencionado no EIA) à interligação entre as Regiões Norte e Oeste. 184 

4. Impacto do Empreendimento sobre o Jardim Esplanada e adjacências: Da forma como 185 

apresentado, o empreendimento teria um grande impacto negativo na qualidade de vida 186 

de algumas regiões do Bairro por dois motivos. Na sua forma atual o empreendimento na 187 

região da Rua Henrique Mudat não leva a lugar nenhum a não ser na própria Rua 188 

Henrique Mudat que por sua vez desemboca na Rua Ana Maria Nardo Silvia e a Av. 189 

Anchieta. Pode se prever facilmente que o trânsito nessas duas vias já complicado hoje, 190 

só iria piorar consideravelmente. Na sua intersecção Oeste, o projeto da Via Banhado 191 

deveria já incorporar uma ampliação até a Av. Lineu de Moura e a Via Oeste. Mesmo 192 

após essa ampliação realizada, alguns problemas sérios continuarão afetando o Bairro e, 193 

em particular, a Rua Ana Maria Nardo Silvia no seu trecho entre a Rua Henrique Mudat e 194 

a Av. Dr. Eduardo Cury. Pois, como projetada, a intersecção Oeste vai desestimular todos 195 

usuários vindo da Área Central pela Av. Anchieta de passar pela Rua Henrique Mudat, e 196 

estes continuarão, como hoje em utilizar a Rua Ana Maria Nardo Silvia. Por sua vez, os 197 

usuários vindos de Região Oeste e querendo ir para a Área Central serão praticamente 198 

obrigados a usar, como hoje, a Rua Ana Maria Nardo Silvia. Em outros termos, estaria se 199 

fazendo ao lado da Rua Ana Maria Nardo Silvia um investimento vultoso que não seria em 200 

condição de resolver um problema antigo dos moradores dessa rua e dos usuários dos 201 

veículos que transitam entre a Região Oeste e a Área Central. Neste aspecto, o projeto 202 

deveria tornar os Ramos 900 e 1000 uma continuação da Av Anchieta e ser 203 

desconectados da Via Banhado. A Rua Ana Maria Nardo Silvia no seu trecho entre a Rua 204 

Henrique Mudat e a Rua Laurent Martins deveria se tornar uma rua interna ao Bairro, o 205 

acesso ao Esplanada II sendo feito pela Av. Paulista a partir dos Ramos 900 e 1000.” 206 

Finalizou sua participação dizendo que os estudos não contemplaram os impactos à 207 

população nos arredores da via. Srª Maria Inês Capps (CIESP) perguntou como será 208 

realizada a análise da área, durante e depois da obra, já que a área é considerada 209 

degradada. E terminou dizendo que é preciso se atentar à possível piora da qualidade do 210 

ar na região onde eventualmente será construída a via. Srª. Sueleide Prado 211 

(VALEVERDE) alegou que a área do Jd. Esplanada será muito afetada. Disse entender 212 

que deveria haver um estudo de impacto para essa população. Questionou também o 213 

relatório elaborado onde foi constatado que 736 árvores deverão ser suprimidas, sendo 214 

70% exótica. E por fim perguntou se serão instalados equipamentos para medir a 215 

qualidade do ar, além dos dois que hoje existem. Srª. Priscilla Piagentini iniciou sua fala 216 

informando que os questionamentos levantados pela Associação Amigos do Bairro Jardim 217 
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Esplanada serão respondidos por e-mail por serem muitos e bastantes detalhados. 218 

Respondeu á Srª Maria Inês dizendo análise anterior e posterior à construção do 219 

empreendimento é muito importante e é nesse momento que entra a participação do 220 

órgão ambiental fiscalizador para verificar a boa execução das medidas mitigadoras e das 221 

demais etapas de adequação da área. Em resposta aos questionamentos da conselheira 222 

Sueleide Prado informou que não houve erro nem fraude no levantamento e que as 223 

árvores foram todas catalogadas no momento do trabalho de campo. Sobre os impactos 224 

ao bairro Jardim Esplanada informou que não foi realmente dado ênfase ao impacto no 225 

bairro, mas está dentro do quadro geral da analise e que caso necessite uma reanálise 226 

específica para o bairro, será feita. O Presidente em exercício retomou a palavra, 227 

agradeceu aos expositores e os dispensou já que não havia mais nenhum 228 

questionamento a ser respondido no momento. Dando seguimento à reunião, o 229 

Presidente falou sobre a Semana do Meio Ambiente de 2015, sobre as Audiências 230 

Públicas que ocorrerão no município para debater o Estudo de Impacto Ambiental e o 231 

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – EIA/RIMA do empreendimento “Interligação 232 

entre as Represas Atibainha (Bacia PCJ) e Jaguari (Bacia Paraíba do Sul)” e ainda 233 

debater o Estudo de Impacto Ambiental  e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/ 234 

RIMA relativos ao projeto da "Via Banhado". Explicou também o motivo da alteração da 235 

reunião ordinária do COMAM do dia 10 de junho para o dia 17 de junho, devido, 236 

principalmente, aos inúmeros eventos que ocorrerão na semana do dia 08/06 à 12/06. Sr. 237 

Ricardo Novaes (SEMEA) solicitou a palavra para fazer informes sobre os eventos que a 238 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente estará realizando, quais sejam, Seminário sobre 239 

Licitações Sustentáveis (10/06/15) e Seminário sobre Construções Sustentáveis (15 e 240 

16/06/15). O presidente retomou a palavra, abriu a palavra aos inscritos, mas o único 241 

inscrito, Sr. Wilson Santo, já havia se retirado do local. Desta forma, não havendo nada 242 

mais a tratar, Sr. Lincoln Delgado (GCE), encerrou a reunião às 16h10, e eu, Bruno Pistilli 243 

de Mendonça, lavrei a presente ata. 244 

 245 

 246 

 247 

   ______________________________     ____________________________ 248 

          Lincoln Delgado       Ricardo Carneiro Novaes 249 

        Presidente          Secretário Executivo 250 


