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Reunião Ordinária – ATA APROVADA  
Dia: 12 de agosto 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) 
4. Adelino Lidovino (COMUS) 
5. Margarete Oliveira (COMUS) Suplente 
6. Horácio Lemes Vilela (DAEE) 
7. Maria Paulete P. Martins (INPE) 
8. Delma Vidal (ITA) 
9. Maria do Rosário - ZAIA (OAB) 
10. Lincoln Delgado (GCE) 
11. Andréa Francomano (SEMEA) 
12. Jeferson Oliveira (SEMEA) Suplente 
13. Rubens Negrini (PMSJC) 
14. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 

15. Carolina Dell Áquila (SEMEA) Suplente 
16. Michelle de Sá Vieira (SPU) 
17. Ermírio Ataíde Neto (SSM) 
18. Josias Franklin Maciel (URBAM) 
19. Rodrigo C. Costa (URBAM) – Suplente 
20. Mª Lucia Fonseca (AAB Esplanada) 
21. Valdecir Ginevro (AMAVILI) 
22. Osvaldo Roberto Silva (AABC Costinha) 
23. Luís Fernando Bernabe (SindCT) 
24. Agda Berdugo (SindCT) Suplente 
25. Edison Flores Filho (SINTAEMA) 
26. Luciana L. Mello (Rel. Serv. Prestados) 
27. Pedro Ribeiro (Rel. Serv. Prestados) 

Ausências justificadas: 
1. Maria Inês Capps (CIESP) 
2. Jean Pierre Ometto (INPE) 
3. VALEVERDE 
4. Carlos Ignácio Trunkl (SSM) 

5. SABESP 
6. Sindicato Rural 
7. Sindicato dos Petroleiros 
8. UNIVAP 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. CETESB 
2. Levidar C. C. Pereira (CIESP) 

3. SINDUSCON 

Entidades Inexistentes, Suspensas ou que ainda não indicaram representantes: 
1. Cons. Intersindical Saúde Trabalhador 
2. GAMAVAP 
3. Entidade Ambientalista (3) 
4. Sindicato dos Engenheiros 

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

 
Pauta: 
1. Posse dos Conselheiros; 
2. Encaminhamentos Gerais. 

 
 

Às quatorze horas e dez minutos do dia doze de julho do ano de dois mil e quinze, Sr. 1 

Ricardo Novaes (Secretaria Executiva COMAM), realizou a primeira chamada para a 2 

reunião deste COMAM. Por não haver quórum regimental, informou que faria a segunda 3 

chamada em dez minutos. No período estipulado, Sr. Ricardo Novaes (Secretaria 4 

Executiva COMAM) deu início à reunião às quatorze horas e vinte minutos, já com 5 

quórum devidamente alcançado. Iniciando a reunião explicou aos presentes que não 6 

ainda haveria a composição da Mesa Diretora, pois a Câmara Social iria defini-la no 7 

decorrer da reunião. Expos o processo eleitoral realizado para escolher as Entidades 8 

Ambientalistas e os representantes das Sociedades e dos Movimentos de Moradores de 9 
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Bairros. Esclareceu que três entidades ainda não indicaram representantes e que o 10 

Sindicato dos Engenheiros decidiu por não indicar representantes para o biênio 2015-11 

2017. Ato contínuo, Sr. Ricardo Novaes (Secretaria Executiva COMAM) realizou a leitura 12 

dos nomes de todos os conselheiros indicados pelas entidades que comporão a Câmara 13 

Social do COMAM para o próximo biênio. Terminada a leitura, foi realizada uma 14 

apresentação individualizada de cada um dos presentes. Passada a apresentação, Sr. 15 

Ricardo Novaes (Secretaria Executiva COMAM) deu seguimento à reunião fazendo 16 

explanação sobre a Lei de Criação do COMAM (Lei Municipal Nº 4617/94), sobre o 17 

Regimento Interno e sobre o cronograma de reuniões anuais aprovado para o ano de 18 

2015. Finalizada a explanação sobre os instrumento legais que formatam o COMAM, Sr. 19 

Ricardo Novaes (Secretaria Executiva COMAM) iniciou o processo de composição da 20 

nova mesa diretora explicando a função do Presidente, do Vice-Presidente e dos 21 

Secretários Executivos. Terminada a explanação inicial sobre a composição da mesa 22 

diretora, foi aberta a palavra aos conselheiros presentes. Sr.ª Maria do Rosário – ZAIA 23 

(OAB) sugeriu que a diretoria da gestão anterior fosse mantida pelos ótimos trabalhos 24 

realizados, ou seja, que Srª Andréa Francomano e Sr. Lincoln Delgado sejam mantidos 25 

como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 26 

agradeceu a indicação da conselheira representante da OAB e concordou com a 27 

continuidade da diretoria anterior. Srª Maria Lucia Fonseca Garcia (AAB Esplanada) disse 28 

que, em nome das Sociedades e dos Movimentos de Moradores de Bairros, gostaria que 29 

a diretoria se mantivesse pelos trabalhos realizados e bons resultados alcançados. Sr. 30 

Paulo Peneluppi (AEA) manifestou-se pela continuidade da mesa diretora dizendo que 31 

ficou claro que o trabalho realizado foi muito exitoso e que com novos conselheiros a 32 

tendência é melhorar ainda mais. Terminou dizendo frisando a importância da criação das 33 

Câmaras Técnicas temáticas que deverão ser instituídas pela nova Mesa Diretora. Sr. 34 

Adelino Lidovino (COMUS) além das Srªs Renata Paiva e Dulce Rita (CMSJC) 35 

manifestaram apoio à manutenção da mesa diretora. Srª Andréa Francomano (SEMEA) 36 

agradeceu a lembrança de todos que solicitaram sua permanência. Fez uma breve 37 

explanação sobre as dificuldades enfrentadas e os esforços realizados para alcançar 38 

bons resultados. Disse ainda que o COMAM amadureceu e se fortaleceu na última 39 

gestão. Finalizou informando que aceitaria novamente o desafio de presidir o Conselho. 40 

Srª Delma solicitou a palavra para justificar sua saída antecipada. Informou que por 41 

desencontro de informações não havia agendado a reunião para esta data e que havia 42 

aproveitado o intervalo de suas aulas para estar presente à reunião mesmo que por 43 

poucos minutos. Sr. Ricardo Novaes (Secretaria Executiva COMAM) confirmou a 44 

recondução da diretoria. Ato contínuo sugeriu a realização e uma reunião extraordinária 45 

para apresentação dos trabalhos efetuados na gestão anterior para os novos 46 

conselheiros. Srª Andréa Francomano (SEMEA) já assumindo a condução dos trabalhos 47 

solicitou aos presentes que se organizem para estarem sempre presentes e participarem 48 

das reuniões ordinárias e extraordinárias. Sr. Lincoln Delgado (GCE) agradeceu a 49 

indicação de seu nome para compor novamente a Mesa Diretora. Na sequencia abordou 50 

o assunto ICMS Ecológico e Verba da SABESP. Explicou aos presentes que o ICMS 51 

Ecológico é um recurso que o município recebe por ter em sua área algumas Unidades de 52 

Conservação. O valor apesar de vir para a Fazenda Pública, não está alocado em 53 

nenhum fundo ambiental existente e terminou o tema alegando que a briga é justamente 54 

para que esse recurso seja utilizado em atividades ambientais. No que refere à verba 55 

recebida pelo município vinda da SABESP, Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou aos 56 

presentes que não há mais nenhuma obrigação contratual para que a verba de cerca de 57 

oito milhões anuais seja destinada à URBAM. Informou ainda que contratualmente a 58 

SABESP repassa essa verba ao município para que seja empregada em políticas 59 

ambientais. Cientificou que, em reuniões do Conselho de Saneamento, Básico/CONSAB, 60 

a URBAM e a Prefeitura Municipal tiveram a oportunidade de informar onde a verba 61 
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estava sendo empregada, mas não o fizeram. Finalizando o tema, informou que a 62 

solicitação é que a verba recebida anualmente da SABESP seja destinada 63 

automaticamente ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental/FUMCAM. Disse que a 64 

Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de São José dos Campos foram notificadas 65 

pelo COMAM para agendassem uma reunião onde seriam expostos tais fatos, mas 66 

apenas a Câmara Municipal respondeu, mesmo que informalmente e por isso foi realizada 67 

uma pequena reunião onde se iniciou o debate junto à casa legislativa. Esclareceu que 68 

dessa primeira reunião surgiu a possibilidade de nova apresentação do tema para todos 69 

os vereadores interessados, desta forma, sugeriu que o COMAM envie novo ofício 70 

confirmando participação na reunião agendada para o dia 20 de agosto junto à CMSJC 71 

para expor o ICMS Ecológico e Verba da SABESP. Sr. Ricardo Novaes (Secretaria 72 

Executiva COMAM) disse entender que a Câmara Municipal deva responder ao ofício 73 

enviado pelo COMAM, convidando oficialmente para a reunião pré-agendada para o dia 74 

20 de agosto. Sr. Lincoln Delgado (GCE) explicou que o presidente da Câmara Municipal 75 

fez uma resposta informalmente, para ele, que estava sempre cobrando a reunião. E feito 76 

esse convite, mesmo que informal, acabou aceitando como vice-presidente e não como 77 

sociedade civil, por entender que não haja problema nisso. Sr. Franklin Maciel (URBAM) 78 

pede a palavra e diz que não é a primeira vez que o recurso da SABESP é tratado no 79 

COMAM. Explicou que a URBAM não recebe verba da SABESP. A URBAM apenas 80 

presta serviço para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e emite nota disso. 81 

Se a Prefeitura Municipal se utiliza dessa verba recebida da SABESP para pagar pelos 82 

serviços prestados, isso não compete à URBAM responder. A presidente registrou que 83 

Câmara Municipal não respondeu o ofício espontaneamente, fazendo-o informalmente e 84 

apenas porque foi cobrá-la. Então não fica legal dizer que apenas Prefeitura Municipal 85 

não respondeu. Disse entender que a CMSJC deva responder formalmente ao ofício 86 

encaminhado pelo COMAM. Sobre os recursos em questão, disse que fariam realmente 87 

muito bem ao orçamento da Secretaria de Meio Ambiente e às políticas ambientais do 88 

município. Finaliza dizendo que a resposta do representante da URBAM deixou bem clara 89 

a situação, mas que o valor pode ser rediscutido numa reanálise do contrato. Sr. Lincoln 90 

Delgado (GCE) insistiu no fato de que o recurso recebido da SABESP está sendo 91 

repassado à URBAM, e disse que se a URBAM estiver utilizando o recurso em políticas 92 

ambientais não há nenhum problema. Continuou afirmando que o problema é que a 93 

URBAM e a Prefeitura Municipal tiveram três oportunidades para esclarecer onde os 94 

valores estão sendo empregados e não o fizeram. Afirmou que a Prefeitura deveria 95 

democratizar o recurso com as demais secretarias que também desenvolvem políticas 96 

ambientais. Finalizou dizendo que daqui para frente o recurso recebido da SABESP deva 97 

ser obrigatoriamente empregado em políticas ambientais. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) 98 

disse que pessoalmente defende que os recursos devam ser alocados nos fundos 99 

ambientais do município. Entretanto entende que a SABESP não precise, nem tem a 100 

obrigação de saber onde o recurso esteja sendo empregado, pois ela é uma 101 

concessionária municipal e paga para ser. Disse ainda que quem gere a atividade da 102 

SABESP no município é a Prefeitura Municipal. Se a Prefeitura por contrato ou por 103 

vontade própria destina os valores repassados pela SABESP para atividades de políticas 104 

ambientais, não cabe à SABESP ou à URBAM informarem. Termina dizendo que não 105 

entende que a pauta seja apenas do COMAM, mas que é uma causa que implica na 106 

participação de várias secretarias e órgãos municipais e estaduais. Sr. Franklin Maciel 107 

(URBAM) Enfatiza que a vitimização que está ocorrendo dentro do COMAM acaba por 108 

tirar o foco da discussão. Entende ser justa a reivindicação da verba para os fundos 109 

ambientais, mas entende que não se deva, em prol da tentativa de consegui o resultado, 110 

ficar misturando as coisas. Sr. Adelino Lidovino (COMUS) sugere que, para evitar 111 

desgaste pessoal dos conselheiros, o assunto seja deixado de lado na reunião de hoje e 112 

seja criada uma Comissão Técnica para discutir o tema. Srª. Dulce Rita (CMSJC) 113 
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informou que o tema deve ser debatido rapidamente, pois se realmente for realocar parte 114 

do valor para os fundos ambientais, precisará ser realizado por meio do orçamento do 115 

próximo ano e em outubro o orçamento entrará em debate na Câmara Municipal. Srª 116 

Maria Lucia Garcia (AAB Esplanada) disse que independente de quem esteja utilizando o 117 

valor, entende que a utilização do recurso deva ser transparente e que a prestação de 118 

contas deva ser realizada anualmente. Srª Michelle Vieira (SPU) perguntou se o recurso 119 

vindo da SABESP só é empregado em políticas ambientais. E quis saber da prestação de 120 

contas das ações desenvolvidas. Entende que deva ser dada transparência. Sr. Lincoln 121 

Delgado (GCE) respondeu que o recurso não é vinculado apenas aos Resíduos Sólidos, 122 

mas sim a quaisquer políticas ambientais. Sobre a transparência do uso do recurso, disse 123 

entender que a verba deva ser trabalhada, analisada e avalizada pela SEMEA e pelo 124 

COMAM antes de ser aplicada. Frisou que a SEMEA não tem recursos para projetos e o 125 

COMAM tem um fundo (FUMCAM) que poderia gerir, avaliar projetos e empregar melhor 126 

essa verba. Srª Agda Berdugo (SindCT) perguntou quais serviços seriam prejudicados se 127 

a verba fosse retirada da URBAM e se isso impactaria de maneira drástica algum serviço 128 

contínuo. Sr.Franklin Maciel (URBAM) alegou novamente que a mistura dos temas acaba 129 

gerando problemas de entendimentos. Finalizou enfatizando que a URBAM realiza o 130 

serviço contratado, recebe o valor e emite nota. Não sabe de onde vem o dinheiro e 131 

entende que isso não seja dever da URBAM. Sr.ª Andréa Francomano (SEMEA) 132 

interrompeu a discussão por entender que não haverá resposta satisfatória, posto que 133 

existem diversos pontos de vistas. Disse entender que o contrato firmado entre SABESP 134 

e Prefeitura Municipal realmente tem pontos nebulosos e que precisam ser rediscutidos, 135 

mas informa que o conselho que deveria cobrar URBAM, SABESP e Prefeitura Municipal, 136 

seria o Conselho de Saneamento Básico. Alegou que COMAM por ser muito atuante está 137 

querendo abraçar todas as causas, mas esse tema deve ser discutido no conselho 138 

correto, no caso o Conselho Municipal de Saneamento Básico/CONSAB. Pelo exposto 139 

disse concorda com Sr. Adelino (COMUS) e propõe com a criação de uma Comissão 140 

Técnica - CT para discutir o tema. Entende que na CT as dúvidas poderão ser melhor 141 

dirimidas e a URBAM e a SABESP poderão participar para tentar esclarecer melhor 142 

situação. Finalizou dizendo que no seu entendimento o COMAM não deveria participar da 143 

reunião do dia 20/08 por não estar preparado para o debate. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 144 

disse que o COMAM deveria participar sim, afinal foram encaminhados ofícios à Câmara 145 

Municipal e à Prefeitura Municipal solicitando tal debate. Sobre o CONSAB, afirmou ter 146 

havido três reuniões seguidas e que em nenhuma delas houve esclarecimento sobre 147 

utilização dos recursos da SABESP pela Prefeitura Municipal. Por fim, disse entender que 148 

o COMAM está sim habilitado a solicitar as verbas do ICMS Ecológico e da SABESP para 149 

alocar nos fundos ambientais. Finalizou alegando ser atribuição do COMAM buscar essas 150 

verbas e isso não seria sobrepor as atribuições do CONSAB. A presidente encerrou o 151 

assunto e colocou em votação seu encaminhamento de criação de CT para debater o 152 

tema com a participação do COMAM, SABESP, URBAM, Prefeitura Municipal, CONSAB e 153 

quem mais tiver interesse. Todos os encaminhamentos futuros sobre o tema surgirão 154 

dessa CT. Sr.ª Maria Lucia Garcia (AAB Esplanada) disse não concordar com a formação 155 

da CT, pois entende que o COMAM deva sim buscar as verbas. Sr. Valdecir Ginevro 156 

(AMAVILI) falou sobre o decreto de criação dos fundos e sobre as origens das verbas que 157 

podem compor o FUMCAM. Srª Andréa Francomano (SEMEA) disse entender que se o 158 

recurso não estiver sendo aplicado em políticas ambientais, o COMAM tem sim que 159 

buscar essa verba. Em contrapartida, disse entender também que o COMAM não tem 160 

segurança e clareza de que a verba não esteja sendo empregada corretamente. Por esse 161 

motivo acredita que criar a Comissão Técnica para estudar o tema seja o melhor caminho. 162 

E depois de tudo estudado e verificado, aí sim buscar as verbas caso assim seja definido. 163 

Sr. Lincoln Delgado (GCE) Concordou com a formação da CT e disse entender que a CT 164 

deva encaminhar um ofício ao CONSAB para que os estudos sejam realizados em 165 
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parceria. E após os devidos estudos, buscar junto à Câmara Municipal e à Prefeitura 166 

Municipal os devidos encaminhamentos. Colocada em votação, foi aprovada a criação da 167 

Comissão Técnica com apenas dois votos contrários (Srª Maria Lucia e Srª Dulce Rita). A 168 

Comissão Técnica será formada pelos(as) conselheiros(as) Michelle de Sá Vieira (SPU), 169 

Jeferson Rocha Oliveira (SEMEA), Adelino Lidovino (COMUS), Agda Berdugo (SindCT), 170 

Maria do Rosário ZAIA (OAB) e Lincoln Delgado (GCE) que se dispuseram livremente a 171 

participar. Superado o tema de formação da CT, Andréa retorna ao ponto de que a 172 

reunião do dia 20 deva ser oficialmente agendada, por ofício encaminhado pela CMSJC 173 

ao COMAM. Passando para os assuntos gerais, Srª Andréa Francomano (SEMEA) falou 174 

sobre o evento realizado na Casa do Idoso sobre Arborização Urbana e sobre a 175 

manutenção, conservação do Parque da Cidade e sobre seu Plano de Manejo. Sr. 176 

Ricardo Novaes (Secretaria Executiva COMAM) abordou as Comissões Técnicas, que 177 

são gestoras dos fundos ambientais municipais, pois será necessária a indicação de um 178 

novo membro para compor a CT, posto que o Sindicato dos Engenheiros decidiu por não 179 

indicar representantes e o Sr. Pedro Rovida que era o indicado na gestão anterior não 180 

fará mais parte da Comissão Técnica. Após as tratativas entre os conselheiros, Srª Maria 181 

Paulete Pereira Martins (INPE) foi indicada para a vaga. Sr. Lincoln Sugeriu que a pauta 182 

para a próxima reunião seja a fauna no Urbanova, pois há preocupação de todos os 183 

lados, empreendedores, moradores e ambientalistas. Sugeriu ainda acionar Instituto 184 

Ecológico e de Proteção aos Animais - IEPA e a Associação dos Moradores do Urbanova 185 

para discutir o tema. Srª Andréa Francomano (SEMEA) concordou com a sugestão do 186 

conselheiro Lincoln Delgado e sugeriu que o tema seja tratado juntamente com o Parque 187 

Ribeirão Vermelho. Sr. Paulo Peneluppi (AEA) disse que é necessário resgatar alguns 188 

temas que foram debatidos na gestão anterior, mas que não havia sido esgotada a 189 

discussão. A presidente sugeriu que o plano dos Parques Lineares e o Plano de Resíduos 190 

Sólidos fiquem para a reunião de outubro, juntamente com as devolutivas das Comissões 191 

Técnicas. Sr. Valdecir Ginevro (AMAVILI) sugeriu a criação de novas câmaras técnicas na 192 

próxima reunião ou por e-mail para que os conselheiros confirmem interesse e adesão. 193 

Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou que ligou para a assessoria do presidente da Câmara 194 

Municipal solicitando a oficialização do convite ao COMAM para participar da reunião 195 

agendada para o próximo dia 20 de agosto. Às dezesseis horas e trinta e seis minutos, 196 

não havendo nada mais a ser tratado, Srª. Andréa Francomano (SEMEA) Andrea 197 

agradeceu a presença e participação de todos e terminou a reunião, em que eu, Bruno 198 

Pistilli de Mendonça lavrei a presente ata. 199 

 200 

 201 

   ______________________________     ____________________________ 202 

     Andréa Francomano Bevilácqua    Bruno Pistilli de Mendonça 203 

        Presidente          Secretário Executivo 204 


