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10 DE DEZEMBRO DE 2012 
SEAMA 
 

Prefeitura de Guaratinguetá conquista 

cadeira no Conselho da APA 

 
 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) informa que, na última 
quinta-feira (06/12/12), o secretário Washington Luiz Agueda, representou o Prefeito 
Junior Filippo na reunião que atendeu ao Edital de Renovação do Conselho 
Consultivo da APA da Serra da Mantiqueira, em Passa Quatro-MG. 
 

Na oportunidade, o secretário conquistou o direito de participação como membro 
titular no CONAPAM (Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Serra 
da Mantiqueira), no segmento do Poder Público Municipal. 
 

Washington salienta que somente duas prefeituras do Estado de São Paulo foram 
habilitadas: Guaratinguetá e Cruzeiro, sendo as demais vagas preenchidas por 
municípios de Minas Gerais. 
 

“Atendemos todas as exigências do edital e comprovamos nossa experiência e 
atuação com projetos e programas ambientais na APA. Temos o Programa Semente 
do Amanhã e o Produtor de Água, que já são referências, além de outras experiências, 
como recuperação de áreas degradadas, a secretaria de meio ambiente estrutura, com 
equipe técnica capacitada, em fim, todas as condições para atuar positivamente e 
contribuir para as ações deste conselho”, destaca o secretário. 
 

Washington explica que, para Guaratinguetá, ter essa representatividade e direito a 
voto no Conselho é importantíssimo, visto que praticamente 20% da área territorial 
do município esta dentro da APA da Serra da Mantiqueira. 
 

Outro fator importante é que existe uma determinação do Ministério Público Federal 
de Guaratinguetá, junto ao Instituto Chico Mendes (ICMbio), para a realização do 



 

Plano de Manejo da APA da Serra Da Mantiqueira. Agora, com a cadeira de titular 
no Conselho, Guaratinguetá terá a oportunidade de analisar, participar, opinar e votar 
as futuras ações com interferências na área da APA da Serra da Mantiqueira. 
 

O secretário destaca que a cadeira já está garantida e, até 01 de março de 2013, o 
próximo prefeito deverá nomear seu representante, que deverá tomar posse durante 
evento que será realizado na Floresta Nacional de Passa Quatro-MG. 
 

“Quero cumprimentar a Associação dos Amigos do Gomeral que também conquistou 
outro assento no Conselho, no segmento das representações de moradores e 
populações locais. Portanto, Guaratinguetá já tem garantido o direito a dois votos no 
CONAPAM”, conclui Washington. 
  

    

Guaratinguetá atinge marca de 100 mil 

árvores plantadas 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) informa que, no último 
sábado (08/12/12), das 9h às 13h, foram plantadas mais 3 mil mudas de espécies 
nativas da Mata Atlântica, em parceria com a Associação Corredor Ecológico do 
Vale do Paraíba (ACEVP), nas fazendas Harmonia, Boa Esperança, Boa Esperança I, 
Morada do Sol e Nossa Senhora do Carmo, no município de Guaratinguetá. 
 

O secretário Washington Luiz Agueda destaca que Guaratinguetá foi o primeiro 
município a receber investimentos da ACEVP e, do final de 2010 até agora, foram 
plantadas cerca de 100 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica de um total de 
134 mil que deverão estar plantadas até o final deste período chuvoso. 
 

“Mobilizamos e sensibilizamos os produtores rurais para que os técnicos do Projeto 
Corredor pudesse então adentrar as propriedades e orientar o plantio, beneficiando 
oito propriedades e uma instituição não governamental (Sítio do Juca), onde está em 
processo de recuperação florestal uma nascente”, completa Washington. 
 

Segundo ele, neste processo já foram aplicados mais de 1 milhão e 200 mil Reais pela 
ACEVP em Guaratinguetá, a cidade que mais plantou árvores nos últimos dois anos. 
 

O secretário salienta que a ACEVP também é parceira no programa PRODUTOR DE 
ÁGUA de Guaratinguetá, criado pela atual administração e que, no momento, 
desenvolve as seguintes ações: 

• Análise ambiental das propriedades cadastradas no 2º edital  
• Implantação de sistemas sépticos nas propriedades cadastradas. 

“Para viabilizar este evento, a SEAMA estará doando mais de 5 mil mudas para a 
ACEVP e fechando a administração Junior Filippo com chave de ouro, na área 
ambiental”, enfatiza Washington. 
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SAÚDE 
 

Casa Ambiente Saúde inaugura moderno 
sistema multimídia 
A Secretaria da Saúde de Guaratinguetá inaugurou nesta segunda-feira (10/12/12), às 
19h, um moderno sistema multimídia, que está à disposição da comunidade, escolas, 
instituições e facilitará o entendimento dos temas apresentados às pessoas que visitam 
a Casa Ambiente Saúde. 
 

A cerimônia de apresentação do novo sistema à comunidade e autoridades foi no 
auditório da Escola Municipal Dr. Guilherme Eugênio Filippo Fernandes, no Parque 
do Sol. 
 

Criada especialmente para promover saúde e sustentabilidade, a Casa trabalha com os 
seguintes temas: consumo consciente, fauna e flora de Guaratinguetá, meio ambiente, 
pragas urbanas, microscopia e imunização. 
 

A secretária Nádia Maria Magalhães Meireles, idealizadora da Casa Ambiente Saúde, 
explica que agora todo o acervo estará disponível também no site oficial  
(www.guaratingueta.sp.gov.br/novo/cas). 
 

“Nosso objetivo é promover a educação para transformar, oferecendo um espaço de 
transformação comunitária e de troca de experiências para o desenvolvimento de 
novas ações, onde se pode discutir saúde, meio ambiente e contribuir com a formação 
da consciência sanitária", destaca Nádia Meireles. 

 
TRÂNSITO 
 

TURISMO RELIGIOSO registra movimento 
semanal de 23 mil visitantes 
O Serviço Municipal de Trânsito informa que, no período de 3 a 9 de dezembro, 
Guaratinguetá recebeu 518 ônibus de turistas, totalizando 23.828 visitantes nos 
diversos pontos de visitação, conforme os números abaixo: 

• Santuário de Frei Galvão: 259 ônibus  
• Gruta Nossa Senhora de Lourdes: 136 ônibus  
• Catedral / Casa de Frei Galvão: 84 ônibus  
• Seminário Frei Galvão: 39 ônibus. 

De acordo com o levantamento das placas dos ônibus que visitam a cidade, a maior 
parte vem dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Tocantins e Distrito Federal, com uma presença mais discreta dos estados do Norte e 
Nordeste do país. 


