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Reunião Ordinária – ATA APROVADA 
Dia: 14 de outubro de 2015 

Horário de início: 14h 

Local: Auditório da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA 

 

Representantes presentes: 
 
1. Dulce Rita (CMSJC) 
2. Carlinhos Tiaca (CMSJC) 
3. José Roberto Schimidt (CETESB) 
4. Maria Ines Capps (CIESP) 
5. Adelino Lidovino (COMUS) 
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. Antônio Carlos W. Nadolny (SEMEA) 

12. Jeferson Oliveira (SEMEA) Suplente 
13. Rubens Negrini (PMSJC) 
14. Ricardo Carneiro Novaes (PMSJC) 
15. Michelle de Sá Vieira (SPU) 
16. Carlos Trunkl (SSM) 
17. Valdecir Ginevro (AMAVILI) 
18. Gustavo Diniz (SABESP) 
19. Vicente Cioffi (Sind Químicos) 
20. Luciana L. Mello (Rel. Serv. Prestados) 
21. Maria Regina Silva (UNIVAP) 
 

Ausências justificadas: 
1. Mª Lucia Fonseca (AAB Esplanada) 
2. Sindicato Rural 

3. SINTAEMA 
 

Ausências não justificadas (Entidades): 
1. Assoc. dos Engenheiros e Arquitetos 
2. VALEVERDE 
3. URBAM 
4. SAB 31 de Março 
5. AABC – Costinha 
6. SAB Vila Candida 

7. Sind. Ciência e Tecnologia (SindCT) 
8. Sindicato dos Petroleiros 
9. SINDUSCON 

10. Pedro Ribeiro (Rel. Serv. Prestados) 
 

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 Trabalhadores Rurais 
6. Polícia Florestal 

 
Pauta: 

a. Aprovação da Ata Pendente  
b. Discussão relativa à fauna existente na região do bairro Urbanova; 
c. Informes sobre o processo de implantação dos parques Ribeirão Vermelho e 

Boavista; 
d. Composição das Comissões Técnicas temáticas do COMAM; 
e. Encaminhamentos gerais. 

 

 
 

Às quatorze horas e doze minutos do dia quatorze de outubro do ano de dois mil e quinze, 1 

Sr. Lincoln Delgado (GCE) 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 reunião foi iniciada às quatorze horas e trinta minutos, já 4 
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com quórum alcançado. Iniciando a reunião, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou que 5 

pela saída da Srª Andréa Francomano do COMAM, a reunião seria presidida pelo Sr. 6 

Lincoln Delgado (GCE) seu Vice- presidente e que uma reunião extraordinária seria 7 

convocada para debater a sucessão presidencial. Aproveitou o momento para informar 8 

aos convidados que por se tratar de uma apresentação multidisciplinar sobre a situação 9 

enfrentada pelos moradores do bairro Urbanova, todos os presentes poderiam participar a 10 

qualquer tempo, deixando de lado a regra regimental de direito à fala dos convidados 11 

apenas ao final da reunião. Ato contínuo convidou o novo Secretário de Meio Ambiente, 12 

Sr. Antônio Carlos Wolff Nadolny, mais conhecido como “Barão”, para fazer sua saudação 13 

ao conselho. O novo Secretário informou que Srª Andréa Francomano pediu desligamento 14 

do cargo e por isso o Prefeito o convidou para assumir interinamente a SEMEA. Disse 15 

que chegou à Prefeitura Municipal no final do ano de 2012 para assumir a Secretaria de 16 

Serviços Municipais e que essa foi sua estreia num cargo público. Fez uma breve 17 

exposição sobre sua vida pessoal e profissional e, por fim, se colocou à disposição e 18 

pediu ajuda à todos para exercer da melhor maneira sua incumbência como Secretário 19 

Interino de Meio Ambiente. Sr. Lincoln Delgado (GCE) retomou a palavra e disse torcer 20 

para que as Secretarias de Serviços Municipais e de Meio Ambiente tenham sucesso 21 

nessa junção, mesmo que momentaneamente. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) aproveitou 22 

que as apresentações não haviam se iniciado ainda para informar que a Prefeitura de São 23 

José dos Campos está resposta a um Edital lançado pelo Fundo Nacional de Meio 24 

Ambiente sobre projeto de restauração florestal nas bacias prioritárias das 25 

macrometrópoles. São José dos Campos sugere a restauração florestal na bacia do peixe 26 

pela sua importância geográfica. Sr. Lincoln Delgado (GCE) informa que na próxima 27 

reunião do Conselho Gestor da APA de São Francisco Xavier estarão presentes 28 

representantes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para debaterem e buscarem 29 

soluções para o problema que a região do distrito está tendo com os javalis. Sr. Ricardo 30 

Novaes (SEMEA) informou que a Prefeitura Municipal encaminhou o protocolo final para o 31 

programa “Município Verde-Azul” que é um programa estadual que faz um grande 32 

mapeamento das políticas publicas ambientais praticadas nos municípios. Dando 33 

seguimento à reunião, o Presidente convidou as senhoras Carolina e Mariana, 34 

representantes da OSCIP Corredor Ecológico para iniciarem a apresentação. Iniciaram 35 

fazendo uma breve apresentação da OSCIP Corredor Ecológico, sobre toda a estrutura 36 

da entidade, sobre sua área de atuação e as atividades efetuadas até os dias de hoje. Em 37 

síntese a apresentação abordou toda a região do Urbanova, falando sobre a fauna e flora 38 

existentes na localidade e sobre os problemas afetos. Abordou também as áreas de 39 

preservação permanente que permeiam a região e o projeto de integração dos 40 

fragmentos de Mata que persistem na região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. 41 

Dissertaram também sobre o projeto da Entidade de efetivar um grande reflorestamento 42 

da região valeparaibana. As palestrantes focaram também no grande crescimento 43 

populacional, no aumento considerável do uso e ocupação do solo com o crescimento do 44 

número de loteamentos e construções na região. Finalizaram dizendo que o crescimento 45 

deve ser realizado ordenadamente pensando não somente no vetor econômico, mas 46 

também nos vetores de meio ambiente e sustentabilidade. Terminada a primeira 47 

apresentação, Sr. Lincoln Delgado (GCE) convidou o Sr. Marcelo Godói, ex-conselheiro 48 

do COMAM e presidente do IEPA – Instituto Ecológico e de Proteção aos Animais para 49 

fazer sua apresentação. Sr. Marcelo Godói, em sua apresentação, se ateve 50 

principalmente ao fato de que o aumento do número de loteamentos, e 51 

consequentemente do numero de construções na região, prejudicou substancialmente a 52 

fauna regional. Disse ainda que “desde os anos 90 o bairro Urbanova passou por um 53 

intenso processo de fragmentação da Mata Atlântica residual. Isso se intensificou com o 54 

aumento dos loteamentos fechados que cercaram as ÁREAS VERDES, de domínio 55 

PÚBLICO, sem qualquer critério, numa desastrosa apropriação do bem público pelo 56 
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privado”. Explicou que “isso se transformou num dos mais graves desastres ambientais 57 

das últimas décadas dentro da malha urbana de São José dos Campos, com o 58 

desaparecimento de diversas espécies, inclusive de anfíbios, répteis e mamíferos. Na 59 

flora, derrubada de árvores, queimadas constantes. Ainda aterramento de um lago e 60 

supressão de áreas de nascentes”. Disse também que o aumento no volume de muros e 61 

barreiras, o fracionamento das manchas de vegetação, o isolamento da fauna e flora 62 

silvestre, a interrupção de antigos percursos naturais, a falta de alimentos e água para 63 

animais, as matanças constantes de animais, o confinamento de populações, a 64 

diminuição sensível no número de espécies, a extinção de ecossistemas, a interferência 65 

humana evidenciam os impactos na fauna e na flora nativa após a ocupação de pelo 66 

menos uma década. Diante do cenário apresentado, Sr. Marcelo Godói apresentou uma 67 

proposta de formação de um Corredor Ecológico de aproximadamente 5,5 km que 68 

atravessaria pelo menos sete loteamentos estabelecidos na região e ajudaria muito a 69 

fauna local. Para a implementação deste Corredor Ecológico seria necessário derrubar 70 

alguns muros e barreiras existentes, fornecer naturalmente alimento e água para a fauna, 71 

repovoamento de espécies frutíferas, o repovoamento com árvores nativas, projeto de 72 

construção das transposições, exigência por lei que fauna e flora sejam mantidas, 73 

responsabilizar loteamentos pela manutenção e sobrevivência, levantamento das 74 

espécies existentes – inventário pelos loteamentos, fiscalização da SEMEA, Polícia 75 

Ambiental e Ministério Público, responsabilização ambiental dos loteamentos, 76 

readequação da lei do loteamento fechado para exigências ambientais, acompanhamento 77 

periódico da saúde da fauna e flora e, por fim, rigor na solução de ilegalidades. 78 

Finalizando sua explanação, Sr. Marcelo Godoi (IEPA) disse não ser contra loteamentos, 79 

condomínios fechados, expansão imobiliária, tampouco que as pessoas queiram morar 80 

perto da natureza, mas entende que deva haver respeito à natureza e planejamento de 81 

expansão imobiliária coerente com a região. Terminada a apresentação, o Presidente 82 

convidou Sr. Ivan Silva de Oliveira (CETESB) informou motivado por indagações formais 83 

do IEPA e do Ministério Público a CETESB agiu com relação ao cervo que ficou preso 84 

entre muros e grades de um dos loteamentos da região do Urbanova. Informou que o 85 

loteamento tomou as atitudes corretas para liberar o animal e retirou parte dos muros. 86 

Informou que foi realizado um levantamento da fauna da região e constataram a 87 

existência não só do cervo, mas também de jaguatiricas. E por isso entende ser de suma 88 

importância debater os loteamentos fechados. Disse entender que a Prefeitura Municipal, 89 

ao aprovar os loteamentos e emitir os alvarás e licenças para liberação do 90 

empreendimento, esteja tudo acordado com a CETESB. Ou seja, a liberação emitida pela 91 

Prefeitura deve estar coerente com o licenciamento ambiental estadual. Informou que a 92 

formação do corredor de mata e áreas verdes entre os loteamentos do Urbanova é pauta 93 

da Promotoria de Habitação que está cuidando disso e da permissão de fechamento dos 94 

loteamentos. No que tange ao Parque Ribeirão Vermelho, quando das audiências 95 

publicas relativas ao empreendimento Alphaville, a CETESB, a Secretaria Estadual de 96 

Meio Ambiente e a sociedade civil de São José dos Campos fez constar no Estudo de 97 

Impacto a exigência que a APP do Parque Ribeirão Vermelho integrasse o projeto de 98 

parques lineares do município. Informou que a CETESB iniciou a cobrança ao Alphaville 99 

quanta ao cumprimento do exigido. Disse que a CETESB emitiu um parecer técnico 100 

ambiental, vez que haveria intervenção em APP, para que o município conseguisse 101 

financiamento do BID para implantar o Parque Ribeirão Vermelho. Informou por fim que 102 

apesar de haver placas no local do Parque e já terem iniciado algumas intervenções, até 103 

o momento a Prefeitura de São José dos Campos não buscou o devido licenciamento 104 

junto à CETESB e que esse problema está sendo acompanhado pelo Ministério Público. 105 

Solicita que a SEMEA deva fazer esse interface com as demais secretarias municipais 106 

para que se acertem as pendências e se cumpram os acordos definidos no parecer 107 

técnico emitido. Finaliza dizendo que os loteamentos, o município e a CETESB precisam 108 
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trabalhar juntos para implantar as conexões de mata e os corredores interligando todos os 109 

fragmentos de mata para auxiliar a vida da fauna local. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 110 

concordou com senhor Ivan (CETESB) dizendo que São José dos Campos deveria 111 

repensar o fato de não receber Áreas de Preservação Permanente como doação dos 112 

loteadores. Entende que seria ótimo para o município assumisse a responsabilidade por 113 

essas áreas tornando-as públicas. Terminada a apresentação, o Presidente convidou Sr. 114 

Rui Alves Correia (FitoHabitat), representante dos loteamentos da região do Urbanova 115 

para fazer uso da palavra. Sr. Rui (FitoHabitat) informou que a área onde foi encontrado o 116 

cervo não é uma área do empreendimento Paratehy e que é uma área averbada em 117 

cartório com sendo de reserva legal. Disse também que a expectativa é que haja 118 

planejamento nas ações, previsão geral das ações e não conduzir todas as ações 119 

pontualmente sem conexão entre elas. Os empreendedores dos loteamentos estão 120 

dispostos a colaborar com o município e com o Meio Ambiente, mas esperam colaborar 121 

em ações planejadas. Sr. Lincoln Delgado (GCE) retomou a palavra e disse que já 122 

existem muitos estudos sobre a região e sobre os problemas afetos, inclusive outros que 123 

não foram apresentados na reunião, e que por isso, a Prefeitura Municipal poderia criar 124 

um grupo de estudos, encabeçado pela Secretaria de Planejamento Urbano para analisar 125 

e planejar futuras ações na região do Urbanova, no entorno do Ribeirão Vermelho e 126 

pensando também na fauna local. O Presidente concordou com Sr. Rui, representante 127 

dos loteamentos, dizendo que não só os empreendedores gostariam de saber com 128 

antecedência todo o planejamento para o município, mas todos os cidadãos. Os 129 

empreendedores em especial porque já saberiam desde o início todo o caminho 130 

burocrático que deverão seguir e respeitar. Por fim, propõe a criação de um grupo para 131 

debater o tema. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) sugeriu trazer o debate para dentro do 132 

COMAM e realizar os estudos numa Comissão Técnica entre todos os interessados, 133 

membros do conselho e interessados externos. Sr. Lincoln Delgado (GCE) abriu a palavra 134 

aos presentes. Sr. Schimidt (CETESB) disse que a Comissão Técnica deve ser formada 135 

em caráter de urgência e com um número reduzido de pessoas para que o assunto seja 136 

mais facilmente debatido. Frisou também que seria importante a participação de agentes 137 

externos ao COMAM. Sr. Lincoln Delgado (GCE) completou dizendo que grande parte 138 

dos estudos já foi elencado nesta reunião, faltando apenas ir à campo para ver como e 139 

quando serão feitas as ações. Srª Michele Vieira (SPU) se manifestou favorável à 140 

proposta da formação da Comissão Técnica. Disse que trouxe uma apresentação de 141 

todos os parques e não especificamente o projeto do Parque Ribeirão Vermelho. Disse 142 

entender que as ações não poderão ser pontuais e que tudo deva ocorrer de forma 143 

ordenada e planejada. Disse também que o modelo ideal da Secretaria de Planejamento 144 

Urbano é bastante parecido com todo o exposto pela representante do Corredor 145 

Ecológico. Finaliza dizendo que a Secretaria de Planejamento Urbano está aberta para 146 

receber sugestões e para participar de reuniões que discutam o tema. Srª Delma Vidal 147 

(ITA) disse primeiramente acha que é sempre bom que o COMAM ouça os interessados 148 

ao final dos temas e não apenas ao final da reunião. Entrando no tema em debate, disse 149 

que era uma tragédia anunciada que todos eram sabedores que com a quantidade de 150 

empreendimentos na região do Urbanova, os animais certamente sairiam muito 151 

prejudicados. Disse entender que o COMAM deva sempre ser consultado antes de a 152 

Prefeitura Municipal liberar as autorizações dos empreendimentos. Frisou também que as 153 

áreas de preservação permanente e de uso público devem ser discutidas pela Comissão 154 

Técnica que será formada. Pediu urgência na formação da Comissão Técnica. Sr. Adelino 155 

Ludovino (COMUS) disse que entre um ser humano e uma árvore ou um animal, ele 156 

sempre ficará com o ser humano, mas que o crescimento deve ser organizado. Disse que 157 

a Secretaria de Planejamento Urbano é uma secretaria de desplanejamento, que a 158 

proposta de Lei de Zoneamento ficou muito ruim, muito mal feita. Disse que torce para 159 

que a proposta de Lei não seja votada em 2015 e seja reestudada apenas em 2017. 160 
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Finalizou dizendo que a proposta dessa nova Lei de Zoneamento é política e não técnica. 161 

Sr. Vicente Cioffi (Sind. Dos Químicos) disse que o Sindicato dos Químicos está 162 

retomando seu assento nos debates do COMAM, e aproveitou para justificar a ausência 163 

do conselheiro titular. Adentrando ao tema disse concordar com conselheira Delma Vidal 164 

quando ela disse que a tragédia já estava mesmo anunciada e que desde o ano de 2010 165 

vem fazendo alertas sobre o fato. Alegou ser necessário analisar como a proposta de Lei 166 

de Zoneamento abordou o tema, pois não se lembrava de como havia sido conduzido o 167 

estudo nesse sentido. Acredita que o COMAM deva ficar atento à isso. Sr. Lincoln 168 

Delgado (GCE) fez a junção de algumas falas e disse entender que se for constituído um 169 

grupo de trabalho para tratar do tema, os resultados poderão ser apresentados nas 170 

audiências públicas que serão convocadas para o processo da Lei de Zoneamento. 171 

Finaliza sugerindo que a apresentação sobre os parques lineares seja feita numa 172 

extraordinária. Sr. Carlos Tiaca (CMSJC) disse que a Lei de Zoneamento veio para 173 

suprimir problemas da Lei atualmente utilizada. Defendeu todo o processo de elaboração 174 

da Nova lei e inclusive seu texto. Disse que as alterações no projeto de lei foram feitas em 175 

acordo com as solicitações e estudos que ocorriam concomitantemente com a elaboração 176 

e qualificação da proposta de lei. Falou ainda que as audiências públicas foram realizadas 177 

pelo Poder Executivo Municipal e todas as propostas foram acolhidas, quando bem 178 

intencionadas. Finalizou dizendo que a ideia de novas audiências do Legislativo, não é 179 

bem intencionada. Srª Michele Vieira Sá (SPU) sugeriu que a Comissão Técnica fosse 180 

formada pela OSCIP Corredor Ecológico, Secretaria de Planejamento Urbano e 181 

Secretaria de Meio Ambiente. Sr. Lincoln Delgado (GCE) sugeriu a inclusão do Sr. 182 

Marcelo Godói (IEPA) e do Sr. Rui Alves Correia (FitoHabitat). Sr. Marcelo Godói (IEPA) 183 

deixou claro que não é não contra o crescimento de São José dos Campos, ou contra 184 

criação de loteamentos fechados, mas gostaria que a fauna e as áreas de preservação 185 

fossem respeitadas. Disse ainda estar surpreso com a revelação por parte da CETESB de 186 

que as licenças de intervenção do Parque Ribeirão Vermelho não haviam sido solicitadas 187 

pelo município de São José dos Campos. Falou que os projetos públicos e privados 188 

precisam ser planejados antecipadamente e não após o início da implantação. Finalizou 189 

dizendo que o COMAM deve solicitar esclarecimento à Prefeitura Municipal e à CETESB 190 

sobre o fato. Sr. Lincoln Delgado (GCE) retomou a palavra para formar a Comissão 191 

Técnica que tratará dos problemas enfrentados pelos moradores da região do bairro 192 

Urbanova (a fauna local, os condomínios fechados e em especial com o Parque Ribeirão 193 

Vermelho). A Comissão Técnica será formada por Srª. Michele Vieira Sá (SPU), Srª 194 

Carolina (Corredores Ecológicos), Sr. Jeferson Oliveira (SEMEA), Sr. Rui Alves Correia 195 

(FitoHabitat) (assessor de loteadores) Sr. Marcelo Godói (IEPA) e Sr. Ivan Silva de 196 

Oliveira (CETESB). Ficou acertado entre os presentes que a reunião para apresentação 197 

dos resultados obtidos pela Comissão Técnica ocorrerá no dia 18 de novembro do 198 

corrente ano, às 14h, em reunião extraordinária. Srª Delma Vidal (ITA) pediu que o 199 

COMAM envie à Prefeitura Municipal uma solicitação formal do embargo da obra e 200 

paralização das intervenções no Parque Ribeirão Vermelho, já que não existe a licença 201 

para isso. Sr. Lincoln Delgado (GCE) propõe encaminhar ofício à Secretaria de Obras 202 

solicitando esclarecimentos relativos à obra do Parque Ribeirão Vermelho que parece 203 

estar sem o devido licenciamento e que caso realmente isso seja verdade, que o Poder 204 

Executivo paralise a obra imediatamente. Sr. Adelino Ludovino (COMUS) disse entender 205 

a preocupação em buscar uma explicação sobre a falta de licenciamento, mas acredita 206 

que seja necessário ser mais incisivo. Por isso, acredita que o COMAM deva oficiar 207 

solicitando a paralização da obra sem nenhuma explicação. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 208 

disse que causa estranheza isso estar acontecendo, e que por isso acredita que a 209 

Prefeitura Municipal não se furtará em explicar a situação. Carlos Tiaca (CMSJC) disse 210 

respeitar os representantes da CETESB que trouxeram a informação sobre a falta de 211 

licenciamento, mas acredita que, mais provas devam ser produzidas antes de solicitar a 212 
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paralização das intervenções. Sr. Lincoln Delgado (GCE) disse que deve-se pedir pela 213 

paralização da obra, em respeito ao princípio ambiental da preocupação. Sr. Francisco 214 

Couto, funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, informou que a reunião para o 215 

encaminhamento do devido licenciamento do Parque Ribeirão Vermelho e Boavista 216 

ocorreria no dia seguinte. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) sugere oficializar a consulta à 217 

Secretaria de Obras. Sr. Lincoln Delgado (GCE) reafirma o agendamento e a convocação 218 

de todos os conselheiros para a reunião extraordinária do dia 18 de novembro de 2015 e 219 

ato contínuo abre a palavra aos conselheiros para os informes gerais. Sr. Jeferson 220 

Oliveira informou o recebimento de um convite da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 221 

para que a SEMEA participe de um evento sobre Reserva Particular do Patrimônio 222 

Natural – RPPN. Carlos Tiaca (CMSJC) informou que, em visita à Vila Paiva, percebeu 223 

que o córrego que corta o bairro está muito poluído e emitindo um mal cheiro muito forte. 224 

Finalizou dizendo que a SABESP precisa verificar o que está acontecendo. Sr. Lincoln 225 

Delgado (GCE) disse que essa reclamação deveria ser relatada no Conselho de 226 

Saneamento Básico - CONSAB, mas que este conselho não está ativo. Por fim, disse que 227 

a Secretaria de Obras deveria reativar o CONSAB. Sr. Carlos Tiaca (CMSJC) disse que o 228 

COMAM não pode se furtar a debater este tema. Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) faz um 229 

breve informe sobre o programa Município Verde-Azul dizendo que São José dos Campos 230 

perdeu pontos no quesito saneamento básico e que isso fez o município perder posições 231 

no ranking. Por fim, sugeriu que na reunião ordinária que ocorrerá em dezembro de 2015, 232 

a SABESP informe ao COMAM suas atuais atividades e planos para o futuro no 233 

município. Informou ainda que nessa mesma reunião a SEMEA fará apresentação dos 234 

resultados do Programa Município Verde-Azul. Sr. Vicente Cioffi (Sind. Dos Químicos) 235 

informou que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo convida à todos para a abertura da 236 

Semana Cultural Cassiano Ricardo e solicitou que a sugestão de envio dos ofícios à 237 

SABESP e à Secretaria de Obras fosse colocado em votação. O presidente colocou em 238 

votação e foi aprovado o envio dos ofícios pelos conselheiros presentes. Sr. Gustavo 239 

Diniz (SABESP) informou que sobre o tema aventado pelo conselheiro Carlos Tiaca 240 

(CMSJC) a SABESP não tem qualquer planejamento para atender a região, pois é uma 241 

área nova e que ainda precisa entrar nos estudos da empresa e por fim, solicitou que o 242 

convite à SABESP seja feito de forma oficial. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 243 

encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos e eu, Bruno Pistilli de 244 

Mendonça lavrei a presente ata. 245 

 246 

 247 

 248 

   ______________________________     ____________________________ 249 

                 Lincoln Delgado              Bruno Pistilli de Mendonça 250 

           Presidente          Secretário Executivo 251 


