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Reunião Ordinária – ATA APROVADA  
Dia: 17 de junho 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. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
4. Levidar Pereira (CIESP) 
5. Adelino Lidovino (COMUS) 
6. Maria do Rosário (OAB) 
7. Delma Vidal (CAMIN) 
8. Sueleide Prado (VALEVERDE) 
9. Lincoln Delgado (GCE) 
10. Andréa Francomano (SEMEA) 

11. Rubens Negrini (PMSJC) 
12. Carolina Dell Aquila (SEMEA)-Suplente 
13. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
14. Carlos Trunkl (SSM) 
15. Josias Franklin (URBAM) 
16. Rodrigo C. Costa (URBAM) - Suplente 
17. Gustavo N. B. Diniz (SABESP) 
18. Luiz Fernando Bernabe (SINDCT) 
19. Maria Madalena S. Araújo (Suçuarana) 

 
Ausências justificadas: 

1. Sonia Taucci (SPU) 
2. Valdecir Ginevro (SAB Vista Linda) 

3. Sindicato Rural 
4. Mario Cezar Barros (SINDUSCON) 

 
Ausências não justificadas (Entidades): 
1. José Roberto Schimidt (CETESB) 
2. Regina Célia Freitas (CETESB) 
3. Leda dos Anjos Otero (DAEE) 
4. Horácio Vilela Lemes (DAEE) 
5. Nadiane Kruk (ITA) 
6. Geraldo Mota (SAB Bosque) 
7. Mª Lucia Fonseca (AAB Esplanada) 

8. Maria Apda Honório (SAB Vl. Letônia) 
9. Sindicato dos Engenheiros 

10. SINTAEMA 
11. Elizabete M. Rocha (Coop. Futura) 
12. Sandra M. F. Costa (UNIVAP) 
13. Mª Regina A. Silva (UNIVAP)

 
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 das Atas Pendentes. 
2. Aprovação dos Editais de Chamamento para Entidades Ambientalistas e 

Sociedades Amigos de Bairros-SAB referentes à renovação da Câmara Social do 
COMAM. 

3. Discussão relativa ao Código Municipal de Arborização Urbana. 

_________________________________________________________ 
Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia dezessete de junho do ano de dois mil e 1 

quinze, Sr. Lincoln Delgado (GCE), realizou a primeira chamada para a reunião deste 2 
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COMAM, não havendo quórum regimental, informou que faria a segunda chamada em 3 

dez minutos. Nesse tempo de espera para o atingimento do quórum foi aberto espaço 4 

para a Associação Amigos da Zona Leste – ALESTE fazer uma breve apresentação e 5 

solicitação ao COMAM referente aos remanescentes de Mata Atlântica e Nascentes, do 6 

bairro Pousada do Vale. No tempo estipulado, Srª Andréa Francomano (SEMEA) deu 7 

início à reunião às quatorze horas e trinta e cinco minutos, já com quórum devidamente 8 

alcançado. Iniciando a reunião informou aos convidados que se houvesse interesse em 9 

fazer o uso da palavra ao final da reunião, o interessado deveria fazer a inscrição junto à 10 

Secretaria Executiva nos trinta primeiros minutos de reunião. Informou sobre a pauta e, 11 

ato contínuo, colocou em votação as atas de reuniões anteriores que estavam pendentes 12 

de aprovação. As atas foram aprovadas sem questionamentos. Dando seguimento à 13 

reunião a Presidente convocou Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) para falar sobre o processo 14 

de renovação da Câmara Social do COMAM. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) explicou que 15 

os editais para “Entidades Ambientalistas” e para as “Sociedades e Movimentos de 16 

Moradores de Bairros” serão publicados no próximo dia 19 de junho. Explicou sobre toda 17 

a parte documental que deve ser entregue, falou sobre os prazos e explicou que o 18 

processo e os prazos foram definidos com base nos prazos do processo de 2013, que foi 19 

realizado com sucesso. Terminada a explicação, Sr. Lincoln Delgado (GCE) solicitou a 20 

palavra para dizer que a lei de Criação do COMAM está ultrapassada e precisa ser 21 

renovada, alterada, para que não existam entidades fantasmas como atualmente. Disse 22 

que a lei precisa ser alterada, mesmo que após a renovação da Câmara Social. Sr. 23 

Ricardo Novaes (SEMEA) explicou que a alteração da Lei de Criação estava na pauta de 24 

trabalhos da Comissão Técnica, mas que não foi totalmente discutido pela falta de tempo. 25 

Disse ainda concordar com Sr. Lincoln Delgado sobre a necessidade de alteração da lei. 26 

Terminou informando que a Comissão Técnica não haveria tempo hábil para estudar e 27 

criar uma nova lei, e por isso decidiu-se por renovar a Câmara Social do COMAM de 28 

acordo com a Lei Nº 4617 de 1994 e firmar o compromisso de que o primeiro trabalho da 29 

nova formação da Câmara Social do COMAM será estudar, criar e sugerir uma nova Lei. 30 

Sr. Paulo Peneluppi (AEA) questionou como será feita a escolha dos conselheiros que 31 

representarão os “relevantes serviços prestados na área do Meio Ambiente” ao município. 32 

Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou que não está claro na lei quem fará a indicação dos 33 

representantes, mas que historicamente estes representantes são escolhidos pelo Poder 34 

Executivo municipal. Disse que é um fato discutível, mas que tem sido assim nos últimos 35 

anos. Srª Dulce Rita (CMSJC) informou que se houver uma proposta de nova Lei para o 36 

COMAM, essa proposta de lei deverá passar pelo plenário da Câmara Municipal. Sr. 37 

Lincoln Delgado (GCE) disse que é necessário saber quando será o melhor momento 38 

para levar isso à Câmara Municipal. Disse que em vários momentos, em anos passados, 39 

um projeto de lei, que alterava a lei do COMAM, chegava até a Câmara Municipal, mas ou 40 

ela era vetada ou modificada de forma que ficava totalmente diferente da ideia original. 41 

Disse ainda que é preciso retirar entidades ausentes e colocar entidades que desejem 42 

participar. Terminou alegando que a Lei 4617/94 atendeu as necessidades daquela 43 

época, mas atualmente já se mostra obsoleta. Srª Dulce Rita (CMSJC) informou que a 44 

Câmara Municipal apesar de estar enfrentando algumas dificuldades, pode sim receber a 45 

proposta de Lei que altera a lei atual. Srª Delma Vidal (CAMIN) disse que o COMAM 46 

poderia sugerir à Câmara Municipal que altere apenas os nomes indicados na lei de 47 

criação, sem precisar rediscutir todo o teor da lei. Sr. Carlos Tiaca (CMSJC) elogiou o 48 

COMAM dizendo que foi o melhor conselho do qual ele já participou. Disse também que o 49 

projeto de lei de alteração dos nomes indicados deve ser encaminhado à Câmara 50 

Municipal apenas para aprovação, sem que os vereadores façam emendas. Terminou 51 

dizendo que isso aceleraria o processo mais urgente e concomitantemente o teor da lei 52 

poderia continuar sendo discutido. Sr. Lincoln Delgado (GCE) sugeriu que o Poder 53 

Executivo encaminhe projeto de lei modificando a composição do COMAM. Sra. Andrea 54 
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Francomano sugere pedir ao Poder Executivo que envie projeto de lei apenas para 55 

alteração dos nomes que compõem a atual lei. Disse também que o COMAM deveria se 56 

comprometer a realizar estudos sobre a alteração total da lei. Por fim pediu que os 57 

vereadores que também são conselheiros ajudem na tramitação do projeto de lei dentro 58 

da Câmara Municipal, explicando aos demais vereadores a importância dessa alteração. 59 

Sra. Levidar (CIESP) falou sobre a situação do GAMAVAP que está no rol de entidades 60 

citadas na lei de criação do COMAM, mas foi extinto no ano de 2006. Explicou ainda que 61 

o serviço que antigamente era prestado pelo GAMAVAP, hoje em dia é oferecido pelo 62 

GPMAI. Terminou dizendo que as entidades que não participam devem ser excluídas do 63 

rol taxativo existente na Lei 4617/94. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) disse que entendia ser 64 

melhor apenas excluir as entidades que não existem mais, caso de GAMAVAP e 65 

Sindicato dos Trabalhadores da área da Saúde. Sra. Andréa Francomano (SEMEA) disse 66 

que entendia deixar o assunto de alteração da lei para a próxima gestão do COMAM. Sr. 67 

Lincoln Delgado (GCE) disse concordar com a exclusão das entidades inexistentes e das 68 

que não participam ativamente, por que assim acabaria com o problema de falta de 69 

quórum nas reuniões do conselho. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) perguntou se o COMAM 70 

vai prosseguir com a eleição, com as reuniões ou vai aguardar uma eventual alteração da 71 

lei para prosseguir com suas atividades. Sr. Paulo Peneluppi (AEA) disse que a atual 72 

Câmara Social perdeu o “time” para propor alterações na lei que rege o COMAM. Disse 73 

ainda que não é correto, agora que haverá renovação do quadro de conselheiros, os 74 

atuais conselheiros ficarem debatendo uma nova lei. Disse também que o COMAM não 75 

precisa acelerar e fazer uma nova lei às pressas. Para isso propôs que o processo 76 

eleitoral siga de acordo com a lei atual e que numa segunda etapa, os novos conselheiros 77 

formem uma nova Comissão Técnica, analisem os fatos, pensem em novas 78 

representatividades e criem um novo projeto de lei para encaminhar à Câmara Municipal. 79 

Terminou dizendo que o foco do momento deve ser na renovação da Câmara Social. Sra. 80 

Delma Vidal (CAMIN) concordou com a proposta do Sr. Paulo Peneluppi. Sr. Lincoln 81 

Delgado (GCE) também entende que a proposta apresentada pelo representante da 82 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos foi a melhor até o momento. Srª Sueleide 83 

Prado(ValeVerde) pede que sejam colocadas em votação as três sugestões. Sendo: 1) 84 

Mudança da lei, retirando as entidades inexistentes e ausentes; 2) Deixar como está e na 85 

próxima gestão se discute a alteração da lei com a formação de uma nova Comissão 86 

Técnica, e; 3) Trabalhar em três etapas, sendo que a eleição aconteceria de acordo com 87 

a lei vigente, reavaliação das entidades que não existem ou não participam e por último a 88 

alteração total da lei. Sr. Gustavo Diniz (SABESP) disse entender que as sugestões são 89 

complementares e não excludentes, mas que concorda com Sra. Delma. Sr. Ricardo 90 

Novaes (SEMEA) perguntou aos conselheiros presentes se a sugestão da Delma 91 

contemplaria a intenção de todos ou se havia uma nova proposta. Não houve propostas e 92 

a sugestão da conselheira Delma Vidal (CAMIN) foi aprovada. Sr. Paulo Peneluppi disse 93 

que no que se refere ao setor de relevantes serviços prestados entende que as entidades 94 

que compõem a Câmara Social deveriam fazer as indicações, pois a Lei de criação é 95 

omissa em determinar quem deve indicar instituições para tais assentos. Sr. Lincoln 96 

Delgado (GCE) propôs que o Poder Executivo indique como historicamente o faz e que a 97 

nova Comissão Técnica que estudará a alteração da lei também discuta a questão dos 98 

assentos destinados aos que prestam relevantes serviços ao meio ambiente. Passando 99 

para um novo ponto de pauta, Sr. Gustavo Diniz (SABESP) convidou os conselheiros a 100 

visitarem a estação de tratamento de esgotos LAVAPÉS para conhecerem o processo 101 

compostagem realizado com o lodo do esgoto. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) falou que em 102 

reuniões passadas explicou que a SEMEA havia criado uma Câmara Técnica para discutir 103 

a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Disse que o 104 

COMAM possui quatro assentos nessa Câmara Técnica e que precisaria de nomes para 105 

participar. Foram escolhidos para participar as conselheiras Delma Vidal (CAMIN) e Srª 106 
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Maria do Rosário ZAIA (OAB), além dos conselheiros Paulo Peneluppi (AEA) e Luiz 107 

Fernando Bernabe (SindCT). Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) explicou sobre os ofícios 108 

enviados pelo COMAM e suas respostas. Passando para outro ponto de pauta, Sr. 109 

Ricardo Novaes (SEMEA) realizou apresentação do Código Municipal de Arborização 110 

elaborado pela SEMEA, com participação da Secretaria de Serviços Municipais. Explicou 111 

que todos os conselheiros receberam o Código de Arborização em seus respectivos 112 

correios eletrônicos e que aceita sugestões de melhoria. Terminada a apresentação, foi 113 

aberta a palavra aos conselheiros. Sr. Lincoln Delgado sugeriu que todos os conselheiros 114 

levassem as minutas do plano aos seus “pares” para que leiam, estudem e se for o caso 115 

sugiram coisas novas. Disse também que o Código de Arborização precisa ser aprovado 116 

o quanto antes e que a Sociedade Civil deve participar na construção desse código, pois 117 

possui muitos técnicos que podem contribuir. Sugeriu a realização de uma reunião 118 

extraordinária para debater a minuta do Código de Arborização, com prazo de pelo menos 119 

30 dias para os conselheiros estudarem o material. Sra. Delma Vidal (CAMIN) sugeriu que 120 

a URBAM participe dessa reunião extraordinária para dar satisfação sobre a vida útil do 121 

Aterro Sanitário. Sr. Rodrigo da Costa (URBAM) propôs que os conselheiros realizem 122 

uma visita ao Aterro Sanitária e façam uma reunião no local. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 123 

pediu para que a URBAM estabeleça uma data para a realização dessa visita. Sr. Ricardo 124 

Novaes (SEMEA) tomou a palavra para dizer que ficou definido que a reunião 125 

extraordinária tratará do Código de Arborização enquanto o Aterro Sanitário será debatido 126 

numa eventual visita ao local. Sra. Delma Vidal (CAMIN) pediu ajuda ao COMAM para 127 

combater as audiências públicas convocadas para debater projetos inacabados, ou “pré-128 

projetos”. Disse ainda que não é contra a interligação das bacias do Jaguari e de 129 

Atibainha, mas é contra a forma “atropelada” como as coisas são realizadas. Alegou que 130 

nas audiências para debater o projeto da Via Banhado aconteceu a mesma coisa. 131 

Terminou dizendo que não se deve acelerar o processo, pois tudo deve ser pensado sem 132 

precisar definir tudo em rito de urgência. Sr. Paulo Peneluppi (AEA) informou que solicitou 133 

à URBAM os dados da coleta seletiva no município, mas não obteve a informação. 134 

Perguntou se as atas do COMAM estão respeitando o artigo 16 do Regimento Interno. 135 

Questionou o plano de manejo do parque municipal Roberto Burle Marx e sugeriu que 136 

esse tema fosse incluído na reunião extraordinária. Sr. Lincoln Delgado (GCE) disse que 137 

existe um plano datado de 2008, mas talvez não esteja sendo respeitado. Disse que o 138 

Parque da Cidade deveria receber um melhor tratamento. Completou dizendo entender 139 

que o tema mereça estar em pautas futuras do COMAM. Sra. Andrea Francomano 140 

informou que o plano de manejo vigente foi apresentado pelo Sr. Ricardo Buchaul, 141 

quando este ainda integrava o quadro de funcionários da SEMEA. Disse que as 142 

alterações e ações podem não estar ocorrendo na velocidade desejada, mas estão 143 

acontecendo, vide o paisagismo, a adequação das capivaras, castração dos gatos, o 144 

estacionamento, dentre outras ações que já foram tomadas. Sobre as informações 145 

solicitadas à URBAM, a presidente informou que elas precisam estar disponibilizadas no 146 

site da URBAM. Informou que os diagnósticos, com os dados solicitados à URBAM, estão 147 

disponibilizados no relatório do diagnóstico do Plano Municipal de Gestão Integrada de 148 

Resíduos Sólidos, dentro do site da SEMEA. Sr. Paulo Peneluppi (AEA) informou que 149 

solicitou o desempenho atual e não o desempenho passado. Sra. Andréa Francomano 150 

informa que Sr. Paulo (AEA) terá todas as informações atuais junto à Câmara Técnica 151 

que debaterá o Plano. Terminado o assunto, a presidente abre a palavra aos convidados 152 

que se inscreveram para fazerem o uso da palavra. Apenas o Sr. Wilson Santo se 153 

inscreveu. Sr. Wilson iniciou sua fala reclamando muito da atuação dos conselheiros, que 154 

no seu entendimento, falando muito e pouco resolvem. Disse que com relação ao 155 

Banhado, a discussão deveria transcender a questão ambiental e que o Poder Público 156 

não exerce seu papel, estando ausente do local e não atendendo as necessidades dos 157 

moradores. Por fim disse que há interesse da iniciativa privada nas áreas do Banhado e 158 
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que por esse motivo o COMAM deveria ficar atento. Terminada a participação dos 159 

convidados, Sra. Andrea Francomano (SEMEA) retomou a palavra, às dezesseis horas e 160 

trinta e cinco minutos, para encerrar a reunião, em que eu, Bruno Pistilli de Mendonça 161 

lavrei a presente ata. 162 

   ______________________________     ____________________________ 163 

         Andrea Francomano     Ricardo Carneiro Novaes 164 

          Presidente          Secretário Executivo 165 


