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Reunião Ordinária – ATA APROVADA 
Dia: 09 de setembro 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. José Roberto Schimidt (CETESB) 
5. Levidar C. C. Pereira (CIESP) 
6. Adelino Lidovino (COMUS) 
7. Margarete Oliveira (COMUS) Suplente 
8. Horácio Lemes Vilela (DAEE) 
9. Maria Paulete P. Martins (INPE) 
10. Delma Vidal (ITA) 
11. Maria do Rosário - ZAIA (OAB) 
12. Sueleide Prado (VALEVERDE) 
13. Lincoln Delgado (GCE) 
14. Andréa Francomano (SEMEA) 
15. Rubens Negrini (PMSJC) 
16. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 

17. Carolina Dell Áquila (SEMEA) Suplente 
18. Michelle de Sá Vieira (SPU) 
19. Daniela das Neves Alvarenga (SPU) 
20. Carlos Trunkl (SSM) 
21. Josias Franklin Maciel (URBAM) 
22. Rodrigo C. Costa (URBAM) – Suplente 
23. Mª Lucia Fonseca (AAB Esplanada) 
24. Mateus Andrade (SABESP) 
25. Agda Berdugo (SindCT) 
26. Edison Flores Filho (SINTAEMA) 
27. Luiz Tarcísio (SINTAEMA) – Suplente 
28. Luciana L. Mello (Rel. Serv. Prestados) 
29. Pedro Ribeiro (Rel. Serv. Prestados) 
30. Fátima Maria Broca (UNIVAP) 
 

Ausências justificadas: 
1. Jean Pierre Ometto (INPE) 
2. Valdecir Ginevro (AMAVILI) 

3. Sindicato Rural 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. AMEP – Jd. Pernambucano 
2. AABC – Costinha 
3. SAB Vila Candida 

4. Sindicato dos Petroleiros 
5. 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. Apresentação, pela Secretaria de Planejamento Urbano, da nova proposta de lei de 
Zoneamento de São José dos Campos; 
2. Encaminhamentos Gerais. 

 
 

Às quatorze horas e dez minutos do dia nove de setembro do ano de dois mil e quinze, 1 

Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) realizou a primeira chamada para a reunião deste COMAM, 2 

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

minutos. Conforme estipulado, a Presidente, Srª Andréa Francomano (SEMEA) deu início 4 

à reunião às quatorze horas e trinta minutos, já com quórum alcançado. A Presidente 5 

aproveitou o momento para solicitar que todos se atentem ao horário combinado para o 6 

início das reuniões para que não haja esvaziamento. Alegou por fim que há muitos 7 
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assuntos a serem tratados e por isso a reuniões precisam ocorrer com seus quóruns 8 

alcançados. Iniciando a reunião, a presidente passou a palavra ao Sr. Ricardo Novaes 9 

(SEMEA) que fez a leitura da pauta do dia. Ato contínuo colocou em votação a aprovação 10 

das atas pendentes, que foram aprovadas sem nenhum questionamento ou ressalvas. Em 11 

seguida, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou que a URBAM enviou ofício ao COMAM 12 

sugerindo datas para visitação dos conselheiros à Estação de Tratamento de 13 

Resíduos/Aterro Sanitário Nesse primeiro momento não estabeleceram quando será 14 

realizada a visita. Sr. Lincoln Delgado (GCE) solicitou permissão par fazer uma breve 15 

explanação. Informou que no dia 10 de setembro haveria reunião no Conselho Gestor da 16 

APA São Francisco Xavier sobre a nova lei de zoneamento para a área da APA e no dia 17 

12 de setembro o debate sobre a nova lei de zoneamento abrangeria de todo o distrito de 18 

São Francisco Xavier. Srª Andréa Francomano (SEMEA) aproveitou o momento e 19 

informou que o projeto de revitalização do Parque da Cidade foi aprovado pelo BID, 20 

Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ato contínuo convidou a equipe da Secretaria 21 

de Planejamento Urbano para fazerem a apresentação na nova lei de Zoneamento de 22 

São José dos Campos. Srª Soraya (SPU) iniciou informando que a apresentação foi 23 

confeccionada de forma a propiciar o melhor entendimento da Nova Lei pela população. 24 

Informou que a proposta de lei permanece em consulta pública recebendo ainda 25 

sugestões e ideias. Disse que a nova lei trouxe as ideias e estruturação de forma mais 26 

clara e de fácil entendimento para todos que dele farão uso. A apresentação tratou sobre 27 

o parcelamento, uso e ocupação do solo do município. Discorreu sobre os estudos 28 

técnicos de macrozoneamento, sobre as áreas ambientalmente protegidas, sobre os 29 

vazios urbanos e sobre a macrodrenagem urbana. Houve explanação das etapas de 30 

elaboração do plano, com os estudos de união e conjugação das leis e decretos que 31 

atualmente interferem no tema. Explanou que a lei foi elaborada baseada nos estudos 32 

realizados pela Secretaria de Planejamento urbano, pelo IPPLAN e por todas as outras 33 

secretarias municipais afins. Foram explicadas todas as principais alterações em relação 34 

à lei anterior, principalmente o novo zoneamento do município e suas respectivas 35 

características de uso. Terminada a apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros. 36 

Srª. Delma Vidal (ITA) reclamou que São José dos Campos não pode crescer mais. Disse 37 

ainda que a nova lei de zoneamento deveria prever melhoria na qualidade de vida do 38 

cidadão, mas que a atual proposta ajuda apenas os empreendedores. Finalizou o assunto 39 

dizendo que todo trabalho foi realizado com foco no interesse dos empreendedores que 40 

bancam as campanhas políticas. Aproveitou para reclamar do número de anexos e da 41 

forma como eles estavam disponíveis para a população, sem a identificação do que trata 42 

cada um dos arquivos. A conselheira Delma Vidal (ITA) continuou sua explanação 43 

dizendo não ser contrária à ideia da verticalização no município, mas deixou claro que 44 

deve ser restrita e controlada. Deu exemplos de casos ocorridos na Europa em que 45 

bairros verticalizados estão sendo desabitados e implodidos. Disse que São José dos 46 

Campos tem um grande problema com a verticalização que é a ventilação do Vale do 47 

Paraíba. Terminou o assunto dizendo que o Jd. Aquárius não foi planejado e hoje 48 

apresenta todo tipo de dificuldade: falta de ventilação, falta de sol, mobilidade urbana, 49 

distancia entre prédios, etc. Informou que havia entendido que a Outorga Onerosa seria 50 

aplicada em algumas regiões e apenas em alguns casos. Mas percebeu, com a 51 

apresentação, que a outorga onerosa será aplicada igualmente e por toda a extensão 52 

territorial do município. Questionou na sequencia a alteração da metragem mínima do 53 

terreno para construção de 200 metros² para 175 ou 160 metros². Concluiu o tema, 54 

perguntando qual seria a vantagem percebida pelo município com essa alteração de 55 

metragem. Finalizou sua participação dizendo que esperava que a nova lei de 56 

zoneamento privilegiasse regiões e bairros onde todas as classes morariam e 57 

conviveriam, mas não foi pensado nisso ainda. Sr. Lincoln Delgado (GCE) iniciou sua fala 58 

explanando sua preocupação com o gabarito de 9,3 metros de altura, pois acredita que os 59 
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engenheiros e arquitetos conseguirão fazer até três ou quatro pavimentos. Mostrou maio 60 

preocupação quando tratou de São Francisco Xavier. Entende que na faixa acima dos 61 

1400 metros de altura não poderia ser permitido construir nenhum empreendimento ou 62 

moradia. Por ser uma faixa de proteção máxima. Disse também que os 18 núcleos rurais, 63 

quase urbanos, de São Francisco Xavier deveriam ser congelados e posteriormente 64 

controlados, para não haver construções irregulares. Por fim fez alguns questionamentos. 65 

Como estão previstas as “zonas de domínio e de cursos d’água”? Há previsão para 66 

preservação das áreas verdes e APP’s nos loteamentos futuros? Com a implementação 67 

da Outorga Onerosa há previsão de melhorias no sistema viário e na mobilidade urbana? 68 

Sr. Adelino Lidovino (COMUS) disse concordar com os conselheiros Delma (ITA) e 69 

Lincoln (GCE). Criticou o motivo que levou a elaboração da nova lei de zoneamento, que 70 

no seu entender foi apenas para possibilitar a chegada de um grande empreendimento na 71 

região do jardim Aquárius. Disse também que reduzir a metragem dos lotes de 200 m² 72 

para 160m² é desumano. Sr.ª Maria Paulete (INPE) disse que São José dos Campos é 73 

uma cidade diferenciada, pois apesar de ser um polo tecnológico tem 2/3 de área rural. 74 

Disse entender que o município não precise crescer mais. Questionou a necessidade de 75 

novos prédios residenciais e comerciais, posto que existem tantos apartamentos e salas 76 

comerciais vazias atualmente. Disse que as cidades modernas são planejadas para não 77 

crescerem mais do que são capazes de serem geridas. Perguntou o que o governo pensa 78 

em fazer com as áreas vazias existentes no município: hortas, áreas verdes, parques? 79 

Finalizou dizendo que o planeta não aguenta mais tanto crescimento e que talvez seja a 80 

hora de frear e pensar melhor nas reais necessidades da população. Srª Maria Lucia 81 

(AAB Esplanada) disse ter participado nos últimos anos de inúmeras audiências públicas 82 

sobre a o tema e que em todas elas havia forte reclamação da população em relação à 83 

verticalização da cidade. Disse que a outorga onerosa que poderia ajudar a coibir o 84 

problema, não está estruturado para isso. Disse também que a nova lei de zoneamento 85 

está boa apenas para os loteadores e para as construtoras, que poderão construir seus 86 

prédios sem qualquer obrigação em relação à mobilidade urbana, saneamento básico e 87 

infraestrutura da cidade. Ato contínuo, a conselheira questionou a necessidade de se 88 

aprovar uma nova lei de zoneamento tão apressadamente. Explicou que o Plano Diretor 89 

precisa ser revisto a cada 10 anos. Dessa forma o Plano Diretor de São José dos Campos 90 

deverá ser revisto em 2016. Então se houver mudanças no Plano Diretor que afetem o 91 

zoneamento da cidade, a nova lei deverá ser novamente modificada. Sobre a 92 

possibilidade de o World Trade Center – WCT se instalar na região do Jd. Aquárius, a 93 

conselheira perguntou como será reestruturada a rede de esgotos da região. Informou 94 

que o vereador Wagner Balieiro fez um vídeo mostrando que a estação de tratamento de 95 

esgoto que atende a região não está dando conta de tratar todo material coletado. Por fim 96 

perguntou quais foram os estudos realizados pela Prefeitura para concluir que o Jardim 97 

Esplanada deve permanecer apenas como Zona Residencial. Sr. José Walter Pontes 98 

(SPU) disse que todos precisam fazer uma reflexão sobre os diversos pontos de vistas 99 

existentes para cada uma das situações do município. Disse que o Poder Executivo não 100 

pode “olhar” sob apenas um aspecto, mas precisa tentar adequar o município de forma 101 

que fique bom para a grande maioria da população, e por isso entende que as mudanças 102 

e intervenções trazidas pela nova lei são justas. Informou que o prefeito solicitou que a 103 

nova lei buscasse o desenvolvimento com consciência ambiental e visando a 104 

sustentabilidade. Disse também que as construções poderão ser realizadas, desde que 105 

sejam feitas com equilíbrio ambiental e urbano. Disse que todos os comentários serão 106 

levados em conta e que consulta pública irá até o dia 14/09/15 para envio de ideias e 107 

considerações para o texto final. Colocou-se a disposição para conversar e asseverou 108 

que todas as perguntas e todos os questionamentos serão respondidos. Passando a 109 

responder os questionamentos, Sr. José Walter (SPU) informou que dados da ONU estão 110 

servindo de base para os estudos de elaboração da nova lei, principalmente em relação à 111 
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densidade populacional. Sobre a redução dos lotes de 200m² para 160m² informou que foi 112 

uma forma de combater a elitização que estava vigorando na cidade. Disse ainda que 113 

com os lotes em 200m² ficava inviável a construção de casas pelo programa federal 114 

“MINHA CASA, MINHA VIDA”, pois as famílias de baixa renda não conseguiam se 115 

adequar. Disse que toda a nova lei foi feita em busca do equilíbrio, mas talvez a dose de 116 

equilíbrio proposta não atenda ao interesse de todos e deva ser rediscutida. Em síntese, 117 

esclareceu que a mudança na metragem mínima dos lotes foi uma forma de possibilitar 118 

que as pessoas mais pobres também consigam comprar suas propriedades. Sobre o 119 

núcleo rural de São Francisco Xavier informou que os debates serão feitos com o núcleo 120 

gestor da APA e com toda a população do Distrito. Informou que o sistema viário e o 121 

Plano de Mobilidade Urbana estão sendo levados em conta nos estudos para a 122 

elaboração da nova lei. Sobre as construções em São Francisco Xavier nas áreas acima 123 

de 1400 metros informou que o artigo 132 da nova lei estabelece a proibição de 124 

construção de empreendimento. Entretanto o conceito de “empreendimento” deverá ser 125 

repensado e melhor descrito. Sobre a manutenção do Jardim Esplanada em zona 126 

estritamente residencial informou que o Prefeito tomou a decisão com base em estudos 127 

de campo realizados pelo IPPLAN e de outras consultorias que também realizaram 128 

estudos na região. Finalizou o tema informando que planos de mobilidade específicos 129 

para a região do Jd. Esplanada ajudaram a tomar a decisão pela manutenção em zona 130 

residencial. Sobre a infraestrutura dos novos loteamentos esclareceu que a nova lei prevê 131 

que os loteadores deverão realizar toda a estruturação dos novos loteamentos. Sr. Delma 132 

Vidal (ITA) disse que seria muito importante que a SEMEA fizesse um mapeamento das 133 

zonas de ventos da região. Srª Dulce Rita (CMSJC) disse que temas complexos e 134 

importantes, como estes discutidos, deveriam ter tempo maior de discussão. Srª Andréa 135 

Francomano (SEMEA) encerrou a participação dos conselheiros pelo avançar da hora. 136 

Advertiu que todos poderão fazer mais encaminhamentos ao COMAM ou diretamente à 137 

consulta Pública. Aberta a palavra aos convidados inscritos, Sr. Salvador Arnone (PV) 138 

disse estar preocupado com o crescimento da cidade e com a piora da qualidade de vida. 139 

Mostrou-se preocupado com a escassez de água na região e entende que não ser 140 

possível adensar ainda mais o município. Sr. Pedro Ribeiro (Relevantes Serviços) 141 

informou, em resposta ao Sr. Salvador Arnone (PV), que está havendo uma transição 142 

demográfica no Brasil e que por esse motivo é muito difícil que São José dos Campos 143 

chegue a ter um milhão de habitantes. Disse que o município não possui mais terras para 144 

serem habitadas e por isso haverá a estabilização da população. Concluiu dizendo que é 145 

necessário pensar na qualidade de vida da população e que essa deve ser a preocupação 146 

do Poder Público. Sr. José Walter (SPU) informou que ainda há 85 milhões de m² vazios 147 

na zona urbana da cidade e que a nova lei de zoneamento está cuidando do 148 

adensamento municipal. Sugeriu que os conselheiros leiam os anexos 16, 22 e 23 da 149 

nova lei. Srª Maria do Rosário-ZAIA (OAB) disse que a nova lei de zoneamento precisa 150 

prever a implantação dos parques lineares. Srª Andréa Francomano (SEMEA) retomou a 151 

palavra, agradeceu a apresentação e a participação de todos. Finalizou o debate 152 

informando que a proposta de lei está em consulta pública e ainda é possível encaminhar 153 

sugestões. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião às 17h e eu, 154 

Bruno Pistilli de Mendonça lavrei a presente ata. 155 

 156 

 157 

 158 

   ______________________________     ____________________________ 159 

             Andréa Francomano             Bruno Pistilli de Mendonça 160 

           Presidente          Secretário Executivo 161 


