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Reunião Ordinária – ATA APROVADA  
Dia: 18 de novembro 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. Adelino Lidovino (COMUS) 
4. Horácio Lemes Vilela (DAEE) 
5. Maria Paulete P. Martins (INPE) 
6. Delma Vidal (ITA) 
7. Sueleide Prado (VALEVERDE) 
8. Lincoln Delgado (GCE) 
9. Jeferson Oliveira (SEMEA)  

10. Rubens Negrini (SEMEA) 
11. Ricardo Carneiro Novaes (SEMEA) 
12. Michelle de Sá Vieira (SPU)  
13. Daniela das Neves (SPU) suplente 
14. Carlos Trunkl (SSM) 
15. Rodrigo Cordeiro da Costa (URBAM) 
16. Valdecir Ginevro (AMAVILI) 
17. Luciana L. Mello (Rel. Serv. Prestados) 
18. Fátima Maria Broca (UNIVAP) 

 
Ausências justificadas: 

1. CIESP 
2. OAB 
3. Sindicato de Ciência e Tecnologia 

4. Sindicato dos Químicos 
5. Sindicato Rural 
6. SINTAEMA 

 
Ausências não justificadas (Entidades): 
1. Renata Paiva (CMSJC) 
2. Dulce Rita (CMSJC) 
3. Carlos Tiaca (CMSJC) 
4. Amélia Naomi (CMSJC) 
5. Mª Lucia Fonseca (AAB Esplanada) 
6. Genário Sena (SAB 31 de Março) 

7. Osvaldo R. Silva (AABC – Costinha) 
8. Crispim das Graças (SAB Vila Candida) 
9. SABESP 

10. Sindicato dos Petroleiros 
11. SINDUSCON 
12. 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: Apresentação da devolutiva da Comissão Técnica formada para debater os 
problemas enfrentados pelos moradores do Urbanova e as propostas encontradas para 
integrar os condomínios fechados, a fauna local e o Parque Ribeirão Vermelho. 
 

 
 

Às quatorze horas e dez minutos do dia dezoito de novembro 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. Vinte minutos após a primeira chamada, o Presidente, Sr. Lincoln Delgado 4 

(GCE) informou aos presentes que o quórum ainda não havia sido alcançado, mas que 5 

em respeito aos que ali estavam faria alguns informes para não aproveitar o tempo 6 

enquanto esperavam a chegada de mais conselheiros. O Presidente alertou os 7 
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conselheiros presentes sobre a eventual necessidade de se alterar o regimento Interno 8 

para rever o quórum para a instalação das reuniões do COMAM. Sr. Ricardo Novaes 9 

(SEMEA) pediu a palavra para confirmar que a reunião agendada para 09 de dezembro 10 

do corrente ano, na verdade acontecerá no dia 02/12/15, à pedido do representante da 11 

SABESP, que fará uma apresentação nesta reunião. Aproveitou para informar que haverá 12 

um seminário organizado pela UNESP, Prefeitura Municipal, Diocese de São José dos 13 

Campos e pelo Parque Tecnológico sobre a escassez hídrica. Informou também que São 14 

José dos Campos assinou um Compacto de Prefeitos que é uma coalização global de 15 

prefeitos que se comprometem com o enfrentamento às mudanças climáticas no âmbito 16 

local. Sr. Lincoln Delgado (GCE) informou que dia 20 de novembro às 10h haveria, no 17 

laboratório do INPE, uma apresentação de dados e amostragens sobre o Rio Paraíba do 18 

Sul, com análise da água do rio e dos moradores que vivem às margens dele. Aproveitou 19 

para informar sobre a posse dos novos conselheiros do Conselho Gestor do Parque 20 

Natural Municipal Augusto Ruschi que ocorreria no dia 17 de novembro do corrente ano. 21 

Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou aos presentes que a Prefeitura Municipal de São 22 

José dos Campos, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, respondeu a um edital 23 

lançado pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente para tentar viabilizar recursos para 24 

ampliar o investimento no Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no município. 25 

Sr. Bruno Pistilli de Mendonça (Secretaria Executiva do COMAM) informou que Srª. Maria 26 

Lucia representante da AAB Esplanada solicitou inclusão de fala do Sr. Walter Pontes em 27 

reunião havida no mês de setembro do corrente ano. Como o pedido foi realizado 28 

posteriormente à aprovação da citada Ata, incluiremos o solicitado em Ata futura. Após 29 

estes informes foi constatado que o quórum havia sido alcançado e neste momento o 30 

Presidente abriu a reunião. Ato contínuo informou aos convidados e interessados que 31 

caso quisessem fazer uso da palavra ao final da reunião, deveriam se inscrever nos 32 

primeiros trinta minutos da reunião. Em seguida, colocou para aprovação a Ata da reunião 33 

anterior. A Ata foi aprovada. Sr. Paulo Peneluppi disse que apesar de ter lido a Ata da 34 

reunião de outubro, gostaria deixar constado em ata que se absteve da aprovação pelo 35 

fato de não ter participado da reunião de que trata a ata. Seguindo a reunião, Sr. Lincoln 36 

Delgado (GCE) convidou Sra. Michele Sá Vieira (SPU) para que fizesse sua 37 

apresentação. Srª Michele (SPU) iniciou sua apresentação sobre os conflitos e 38 

alternativas para os corredores de fauna na região do Urbanova. Na apresentação 39 

abordou os corredores ecológicos da região metropolitana do Vale do Paraíba, 40 

informando inclusive que os estudos prévios foram feitos pela Entidade Corredores 41 

Ecológicos. Aproveitou para falar sobre o sistema de espaços livres existente no 42 

município. Disse que a proposta formulada pela Secretaria de Planejamento Urbano 43 

busca incluir e interligar todos os fragmentos de matas com os parques urbanos, por 44 

intermédio dos corredores ecológicos. Esclareceu que a carta de macrodrenagem do 45 

município foi utilizada nos estudos realizados pela Comissão Técnica. Falou sobre todos 46 

os parques já existentes no município e ainda sobre os parques que futuramente serão 47 

criados. Iniciou a explanação sobre o Urbanova dizendo ser interessante interligar a área 48 

do Urbanova à área de Jacareí, pois há fluxo de fauna fazendo essa migração. Apontou 49 

corredores e barreiras na região do Urbanova. Verificou-se que seriam dois corredores a 50 

serem propostos dentro da área dos condomínios. Dois grandes corredores e outros 51 

corredores intermediários auxiliando a migração e deslocamento da fauna. Disse que para 52 

isso ocorrer há um grande conflito, pois os corredores passariam dentro dos condomínios 53 

e com isso os muros atrapalhariam bastante. Mostrou áreas ainda não ocupadas que 54 

deveriam ser mais bem trabalhadas para que os muros futuros não inviabilizem os 55 

corredores. Terminada a apresentação foi aberta a palavra. Sr. Lincoln Delgado (GCE) 56 

sugeriu que as Prefeituras de São José dos Campos e de Jacareí fizessem a gestão 57 

conjunta da área para conseguir regrar e implantar melhor os corredores ecológicos. O 58 

Presidente informou ainda que a construção de muros nesses condomínios é permitida 59 
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por lei e perguntou se a Comissão Técnica chegou em alguma conclusão sobre manter os 60 

muros e ainda assim conseguir implantar os corredores ecológicos. Finalizou perguntando 61 

se as áreas não ocupadas são publicas ou privadas e se forem publicas, se são áreas 62 

verdes. Sr. Rubens Negrini (SEMEA) perguntou se são condomínios ou loteamentos 63 

fechados e se forem loteamentos se cumpriram o rito. Srª Michele Vieira (SPU) informou 64 

que se tratam de loteamentos fechados. Informou ainda que existem áreas livres tanto 65 

públicas, quanto privadas e que a áreas públicas devem receber especial atenção para 66 

que auxiliem na preservação dos corredores. Sobre a interlocução com a Prefeitura de 67 

Jacareí, Srª Michele Vieira (SPU) se posicionou no sentido de que o diálogo deve ser feito 68 

entre o COMAM e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos com o município de 69 

Jacareí. No que se refere aos muros já construídos na região do Urbanova, informou que 70 

a Comissão Técnica precisará de mais tempo para realizar melhor levantamento da 71 

situação atual e para chegar a alguma conclusão sobre o problema. Srª Delma Vidal (ITA) 72 

parabenizou pelo trabalho apresentado e na sequência perguntou sobre como funcionará 73 

a interligação dos grandes corredores pelos corredores intermediários. Srª Michele (SPU) 74 

explicou, utilizando-se do mapa da área, que haverá interligação entre os dois grandes 75 

corredores por toda a extensão deles. Srª Delma Vidal (ITA) disse que o município precisa 76 

encontrar uma forma de eliminar os muros. Alegou que gostaria de entender melhor o 77 

problema com a cadeia alimentar. Srª Michele (SPU) explicou que o problema da cadeia 78 

alimentar é de revegetação e não de colocação de novos animais. Srª Delma Vidal (ITA) 79 

perguntou sobre o acesso que será criado para o Parque Ribeirão Vermelho e sobre a 80 

área fechada onde o cervo ficou preso. Sr. Rui Alves (Representante dos Loteamentos) 81 

explicou que foram abertos pontos nos muros para permitir o trânsito do animal para o 82 

restante da mata. Sr. Lincoln Delgado (GCE) lembrou que na reunião anterior o 83 

representante do IEPA, Sr. Marcelo Godói havia feito um levantamento sobre algumas 84 

áreas da região do Urbanova para ações de reflorestamento e sugeriu que as 85 

compensações ambientais dos condomínios e loteamentos locais fossem destinadas 86 

principalmente para o próprio local. Por fim, sugeriu que as secretarias de Serviços 87 

Municipais e Meio Ambiente produzissem conjuntamente um diagnóstico de áreas 88 

prioritárias para compensação ambiental e reflorestamento. Srª Michele Vieira (SPU) 89 

disse que o mapa apresentado (sistema de Espaços Livres SJC) mostra exatamente 90 

quais são as principais áreas, como Sr. Lincoln Delgado sugeriu, e que em algumas áreas 91 

não seria possível construir um corredor, mas poderiam ser reflorestadas pontualmente. 92 

Sr. Paulo Peneluppi (AEA) Disse ter sido excelente a apresentação. Sugeriu que a 93 

municipalidade tenha um olhar mais aprofundado e cuidadoso para os novos loteamentos 94 

que estão em processo de aprovação e licenciamento. Por fim, perguntou se a área do 95 

condomínio Santa Isabel e Paratehy está sendo preparada para inclusão de corredores. 96 

Srª Michele informou que trará mais informações na próxima reunião. Sr. Lincoln Delgado 97 

(GCE) sugeriu oficiar Sr. Alcemir, Secretário de Meio Ambiente de Jacareí, para fomentar 98 

e iniciar uma conversa entre o COMAM, a Secretaria de Planejamento Urbano e o 99 

município de Jacareí para debater os corredores ecológicos, os fragmentos de mata 100 

existentes e a fauna da região. Pediu à Secretaria de Planejamento Urbano que fizesse 101 

um levantamento que quantos hectares existem para plantio (compensação ambiental) 102 

em área pública na região do Urbanova. Sr. José Roberto Schimidt (CETESB) perguntou 103 

como serão feitos esses corredores na região do Urbanova que é tão urbanizada. Disse 104 

que é preciso ter um meio termo, afinal as áreas verdes dos condomínios foram pensadas 105 

para a recreação dos moradores. Sr. Lincoln Delgado (GCE) disse que a CETESB precisa 106 

ajudar a manter a Comissão Técnica para o estudo dos corredores ecológicos e 107 

loteamentos no Urbanova, para tentar criar um piloto de sucesso que possa ser 108 

desenvolvidos em outras regiões do município. Simone Tenório (Mestre pelo Instituto IPÊ, 109 

moradora de condomínio) disse ter achado a ideia fantástica e imprescindível, pois São 110 

José dos Campos é uma cidade sempre de vanguarda. Srª Michele Vieira (SPU) 111 
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agradeceu o espaço para a apresentação. Aproveitou para informar sobre as reuniões da 112 

Comissão Técnica que acontecem às 4ªs feiras às 14h, na SEMEA. Sr. Rubens Negrini 113 

(SEMEA) disse que alguns empreendimentos locais fizeram levantamento de fauna e a 114 

Comissão Técnica pode se apoderar do documento junto ao empreendedor para auxiliar 115 

nos trabalhos. Continuando a reunião, o Presidente convidou Sr. Elvis Vieira (Secretaria 116 

de Obras) para prestar esclarecimentos sobre o Parque Ribeirão Vermelho. Antes de dar 117 

a palavra ao convidado da Secretaria de Obras, Sr. Ricardo Novaes (SEMEA) informou 118 

sobre o ofício enviado pela Secretaria solicitando esclarecimentos e falou também sobre a 119 

resposta enviada pela Secretaria de Obras e sobre o protocolo do licenciamento. Sr. Elvis 120 

(SO), após apresentar-se aos presentes, informou que a Secretaria de Obras é quem 121 

gerencia a proposta e a obra do Parque Ribeirão Vermelho, propriamente dita. Sobre os 122 

questionamentos levantados pelos conselheiros, informou que iniciaram as obras fora das 123 

áreas de APP, e que por isso não precisaria de licenciamento. Quando foram iniciar as 124 

intervenções nas áreas de APP e de supressão de árvores, solicitaram as devidas 125 

autorizações. Sobre os cortes de árvores, informou que já estão prevendo o plantio 126 

compensatório dentro do próprio parque. Sr. Lincoln Delgado (GCE) perguntou se as 127 

obras estão paralisadas até que se obtenha a autorização da CETESB para intervenção 128 

em APP. Perguntou ainda se as intervenções que estavam ocorrendo estavam sendo 129 

feitas apenas em áreas fora de APP. Sr. Elvis (SO) respondeu informando que todas as 130 

intervenções em APP estão paralisadas e que as demais obras estão em andamento. Sr. 131 

Ricardo Novaes (SEMEA) informou que na resposta enviada pela Secretaria de Obras 132 

ficou claro que o Parque não precisa de licenciamento ambiental, o que precisa de 133 

licenciamento são as intervenções em APP. O Presidente solicitou ao representante da 134 

CETESB que fizesse uso da palavra para oferecer esclarecimentos sobre o caso. Sr. 135 

Schimidt: (CETESB) informou que após a reunião do COMAM, houve inspeção no local 136 

com pessoas da CETESB e SEMEA. Posteriormente a Prefeitura Municipal de São José 137 

dos Campos recebeu a sansão de acordo com as leis vigentes. Informou que a Prefeitura 138 

Municipal foi obrigada a paralisar suas obras e, por fim, informou que a solicitação de 139 

licenciamento da intervenção em APP está em análise. Sr. Adelino Lidovino (COMUS) 140 

disse acreditar que o BID (banco Interamericano de Desenvolvimento) é bastante 141 

criterioso para investir dinheiro em projetos que precisem de intervenção em APP. Diz que 142 

a resposta da Secretaria de Obras não está clara. Entende que a APP está sim sendo 143 

degradada e que por esse motivo os recursos do BID podem ficar travados. O Presidente 144 

solicitou  a disponibilização do documento protocolado pela Secretaria de Obras junto ao 145 

COMAM para os conselheiros. Disse querer acreditar que a inspeção conjunta que 146 

envolveu a CETESB e a SEMEA no local tenha definido as melhores indicações e 147 

orientações para as obras e intervenções. Por fim, solicitou à CETESB divulgação dos 148 

estudos relacionados ao caso. Sr. Schimidt (CETESB) informou que o processo é público. 149 

O Presidente agradeceu a presença de Sr. Elvis, da Secretaria de Obras e encerrou o 150 

assunto. Passando para outro ponto de pauta, sugeriu a elaboração de perguntas para 151 

serem enviadas à SABESP preteritamente à reunião, para que eles já venham para a 152 

reunião com as devidas respostas. Justificou sua sugestão, dizendo que gostaria que a 153 

SABESP respondesse aos questionamentos na própria reunião. Por fim, recomendou aos 154 

conselheiros que enviassem suas dúvidas à Secretaria Executiva para devida compilação 155 

do documento final. Srª Sueleide Prado (VALEVERDE) informou que a VALEVERDE está 156 

fazendo campanha de arrecadação de água para enviar à cidade de Mariana/MG e que 157 

os interessados em ajudar deverão levar suas contribuições na sede da VALEVERDE, no 158 

shopping colinas ou no posto de gasolina Chaparral. Lincoln resgatou o assunto da verba 159 

que a SABESP repassa anualmente à Prefeitura Municipal de São José dos Campos e 160 

que é repassada automaticamente à URBAM, pois quer saber quanto já foi repassado até 161 

os dias de hoje. Sr. Rui Alves (Representante dos Loteamentos) informou que o EIA/RIMA 162 

do Alphaville já tem uma passagem de fauna na área e no loteamento santa Isabel 163 



Página 5 de 5 

também. Nada mais havendo à tratar, Sr. Lincoln Delgado (GCE) encerrou a reunião às 164 

quinze horas e quarenta minutos, e eu, Bruno Pistilli de Mendonça, redigi a presente ata. 165 

 166 

 167 

 168 

   ______________________________     ____________________________ 169 

                 Lincoln Delgado              Bruno Pistilli de Mendonça 170 

           Presidente          Secretário Executivo 171 


