
        

   

     
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM 

Rua Alberto Barbeta, no 1.400 - Pedregulho - CEP: 12.514.010 
Telefone: (12) 3125-1902 

 

26/06/2013                                                COMAM                                                                 Página 1 de 4 

 

ATA APROVADA  

 ATA DA 2ª. REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE/GUARATINGUETÁ – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. Aos vinte 
e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, com início às vinte 

horas, no Auditório da Secretaria da Educação – Rua Dom Bosco, n0 171, 
Bairro São Benedito, nesta cidade, reuniram-se as entidades e pessoas 

descritas na lista de presença, que fica fazendo parte da presente. A 
reunião teve início com a palavra do Presidente do Conselho Getúlio Martins 
(SEAMA), saudando a todos, e discorrendo sobre os assuntos: 1- Leitura e 

aprovação da Ata da reunião anterior; 2- Alteração do Conselho; 3-
Conferência do Meio Ambiente; 4-Regimento Interno; 5-

Tombamento da Serra da Mantiqueira; 6- Informes sobre CONAPAM; 
7- Palavra franqueada aos participantes; 8- Encerramento. 1- 
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: O Presidente do 

Conselho passou a palavra para o Secretário Adjunto da SEAMA, Paulo de 
Barros, suplente no COMAM, o qual leu a ATA da 1ª. reunião da sessão 

extraordinária realizada na data de 29-04-2013, e após a leitura e 
explicações, a ATA foi aprovada por todos. 2- Alteração do Conselho: 
Getúlio falou sobre o segundo item de pauta, referente a alteração do 

Conselho, sendo a primeira observação, referente a questão do 
representante da Câmara Municipal junto ao presente Conselho, a qual, 

após receber o comunicado para indicação de seus representantes, 
respondeu informando que entende que não pode ser representada no 
COMAM, e esclarece sobre contemplar a vaga de Conselheiro do COMAM 

para Entidade Pública de Ensino e Pesquisa, tendo feito um convite para a 
FEG e FATEC indicarem seus representantes, depois, em segunda 

observação, à respeito da portaria de nomeação dos representantes do 
COMAM, que foi aprovado ontem pela Câmara, mas que não havia ainda 

sido finalizada. 3- Conferência do Meio Ambiente: Getúlio Martins 
(SEAMA) falou que o tema da Conferência era Resíduos Sólidos e o lema 
“Vamos cuidar do Brasil”, sendo de grande importância, discutirmos sobre a 

questão dos resíduos sólidos, e a intenção da SEAMA e da Prefeitura de 
fazer a reunião com a região metropolitana, pois os problemas são comuns 

entre os municípios, sendo que o coordenador da região no vale, o Sr. José 
Celso Bueno, se reuniu com o Prefeito Francisco Carlos e estavam 
estabelecendo de fazer a reunião de forma regionalizada com a participação 

dos demais municípios e da empresa Emplasa. E, sobre a reunião a ser 
realizada, incentivou a todos os presentes a promoverem reuniões entre 

seus segmentos e comunidades, e formarem grupos para discutirem 
propostas para serem apresentadas na Conferência, como forma de 
melhorias para as cidades. Sobre a data da reunião, como primeira opção 

sobre a data da reunião, que aguardava a empresa Emplasa informar que 
como poderia proceder com a data e procedimento da reunião, e como 

segunda opção, sugeriu a todos que fosse marcada a data de reunião em 
17.08.2013, o que foi aprovado por todos. Assim, propôs a criação de uma 
comissão de 03 (três) pessoas para participarem da reunião com o 

representante da Região Metropolitana, e aproveitou a oportunidade e 



        

   

     
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM 

Rua Alberto Barbeta, no 1.400 - Pedregulho - CEP: 12.514.010 
Telefone: (12) 3125-1902 

 

26/06/2013                                                COMAM                                                                 Página 2 de 4 

 

agradeceu a todos da comissão criada na reunião anterior, que o auxiliou na 
organização da Semana do Meio Ambiente de 03 a 07 de junho, solicitando 
voluntários, ficando escolhidas, por concordância de todos os presentes, as 

seguintes pessoas e entidades: Maria Tereza Cunha (SEPLAN); Antonio 
Siqueira Braga - Tonho (participante) e Antonio Bispo Filho – Toninho 

(Semente da Terra), os quais seriam comunicados posteriormente, da data 
da reunião a ser marcada. Posteriormente, foi sugerida a inversão de alguns 
itens da pauta, sendo concordado por todos, e assim, foi dado 

prosseguimento a reunião. 6- Informes sobre CONAPAM: Getúlio Martins 
(SEAMA) solicitou ao Secretário Executivo, Conselheiro José Sávio Monteiro 

(OAB), para passar as informações ao COMAM, passando-lhe a palavra, e 
este informou sobre as atividades do CONAPAM – Conselho da APA da Serra 

da Mantiqueira, e a participação da cidade de Guaratinguetá na Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável que é a APA – Área de Proteção Ambiental, 
sendo Federal e gerenciada pelo órgão do ICMBIO, especialmente os 

trabalhos e reuniões a serem realizados na nossa cidade, como parte da 
elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação, referente ao 

Diagnóstico Sócio Econômico Histórico e Cultural da APA, as quais seriam 
realizadas nas datas de 28.06.2013 no Bairro dos Pilões, às 18:00 h, e de 
29.06.2013, no Bairro do Gomeral às 15:00 h e no Bairro das Pedrinhas, às 

19:00 h, e lembrando a todos que tiverem interesse, que poderiam 
participar, bem como da importância de participação nas reuniões, para se 

manifestarem e darem opiniões, pois o Plano de Manejo é que norteará, no 
futuro, as atividades permitidas dentro da Unidade de Conservação, similar 
ao Plano Diretor de uma cidade. 5-Tombamento da Serra da 

Mantiqueira: Getúlio Martins (SEAMA) solicitou a Conselheira Maria Tereza 
Cunha (SEPLAN) para prestar algumas informações ao COMAM e esta 

explicou a proposta do projeto de tombamento da Serra, apresentada pela 
entidade OIKOS e outras entidades ambientais ao órgão do CONDEPHAT, e 
fez um relato da reunião realizada na data de 20.06.2013, no mencionado 

órgão, onde estava presente a Diretoria do órgão, o Secretário da Cultura e 
o do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e representantes das 

Prefeituras e entidades, que foram convidados, e que o resultado da 
reunião, é que a proposta teria que ser melhor estudada, pois não era da 
concordância de todos. O Conselheiro José Sávio Monteiro (OAB) informou 

também sobre o projeto, explicando a todos que o desenho da área 
proposta do tombamento, era composta pelos municípios de Guaratinguetá, 

Pindamonhangaba, Piquete, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz e São Bento do 
Sapucaí, e que existem outras formas de conservação e preservação, sem 
precisar ocorrer o tombamento da Serra. O Conselheiro Galhardo (ONG 

AGUA) questionou da importância da preservação da Serra da Mantiqueira e 
das águas, que é bebida pelo povo, e que o povo tem de ser consultado 

sobre o projeto. Getúlio Martins (SEAMA) falou sobre a questão do 
desenvolvimento sustentável como forma de trabalho ambiental para essa 
cidade, sendo uma forma de preservação melhor do que a proteção 

integral, que pode ocorrer com o projeto do tombamento que é de proteção 
integral e não de uso sustentável. Jonas (participante), aluno da FEG, pediu 

a palavra e falou da parceria da UNESP com a Prefeitura local e de vários 
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trabalhos realizados na Serra da Mantiqueira, referente a estudos de solo e 
flora da região da Serra em nossa cidade. Laércio Andrade (SAEG) informou 
também que o até o Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 

Sr. Bruno Covas estava em dúvida com relação ao projeto de tombamento 
apresentado. Getúlio Martins (SEAMA) colocou a todos da surpresa dessa 

proposta pela ONG OIKOS, no momento em que estão sendo realizadas as 
reuniões para os estudos de diagnóstico das comunidades que abrangem a 
APA, visando a elaboração do Plano de Manejo da APA, e essa entidade 

participa do CONAPAM e também da Câmara Técnica do Plano de Manejo e 
não comunicou ao Conselho da APA sobre a mencionada proposta e 

posteriormente, traria mais informações ao COMAM. 7- Palavra 
franqueada aos participantes: Getúlio Martins (SEAMA) comenta a 

manifestação do Movimento 100% cidadão, solicitando que fosse inclusa na 
ATA, e que o Luis Eduardo (ONG ÁGUA) fizesse a leitura do documento do 
Fórum realizado, o que foi atendido por este, que fez a leitura do 

encaminhando das propostas do movimento a todos, Danilo (SESAU) 
propõe colocar a questão do tema Educação Ambiental como 

encaminhamento, relatando as dificuldades no trabalho da vigilância 
ambiental, junto à comunidade local e da necessidade de implementação de 
um programa de Educação e Saúde Ambiental, com uma legislação 

municipal mais efetiva para facilitar o trabalho dos servidores, 
principalmente nas casas que estão fechadas e não tem moradores. 

Galhardo (ONG ÁGUA) concorda com a proposta e sugere mais participação 
de todos. Débora (SEEDU) falou da importância da Educação Ambiental fora 
das escolas e de ser desenvolvido um trabalho com a população, dentro e 

principalmente fora do ambiente escolar. Luis Eduardo (ONG ÁGUA) propõe 
a discussão de uma proposta para a preservação da Serra da Mantiqueira, 

através de um Plebiscito com consulta popular, e Getúlio Martins (SEAMA) 
informa que não é item de pauta e não era cabível a discussão no 
momento, podendo ser discutido futuramente. 4- Regimento Interno: 

Getúlio Martins (SEAMA) propõe aos Conselheiros que façam suas 
contribuições e colocações na proposta de Regimento Interno enviado a 

todos do COMAM, para discussão e aprovação na próxima reunião, 
estabelecendo o novo cronograma de datas para as reuniões, as quais serão 
mensais e sempre à quarta-feira, no horário das 19:30 h a Primeira 

Chamada e às 19:45 h a Segunda Chamada, sendo as seguintes datas:  
24/06/2013, 21/08/2013, 25/09/2013, 23/10/2013 e 20/11/2013. O 

Conselheiro José Sávio Monteiro (OAB), por uma questão de ordem, propõe 
ao COMAM verificar com os demais Conselheiros a pauta da próxima 
reunião. Danilo (SESAU) propõe que a próxima reunião, seja realizada na 

Casa Ambiente e Saúde. Débora (SEEDU) concorda e propõe criar um 
sistema de comunicação para divulgação de informes dos trabalhos a serem 

feitos pelo COMAM e chamar a população para discussão e conhecimento, 
como por exemplo, através das rádios locais. E o COMAM aprovou a 
próxima reunião na Casa Ambiente e Saúde, no bairro do Engenheiro Neiva, 

na Av. Brasil, n. 1844. Jonas (participante) informa sobre eucalipto, que 
traz benefícios, conciliando a produção e preservação, devendo chamar 

agrônomos e técnicos da área para debates e discussões do que é melhor 
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para o solo. Galhardo (ONG ÁGUA) sugere questões populares e que o povo 
seja sempre ouvido. José Sávio Monteiro (OAB) coloca a todos da 
importância da participação dos interessados nas reuniões a serem 

realizadas pela APA da Serra da Mantiqueira. Galhardo (ONG ÁGUA) fala do 
Plano Diretor da cidade, que tem de ser melhor discutido e que tenha uma 

conclusão e sentido de concretização para utilização na prática e não para 
ser discutido e engavetado, e que o Prefeito e o Vice-Prefeito tem realizado 
diversas reuniões com a comunidade e reclama da não participação efetiva 

dos vereadores nas reuniões. Por fim, solicita que seja registrado e faça 
parte da ATA a Cartilha que foi elaborada pela ONG ÁGUA, na última 

Semana do Meio Ambiente, em 05.06.2013, e distribuída na cidade, 
entregando uma Cartilha na mesa dos trabalhos.  Toninho (Semente da 

Terra) explica as atividades desenvolvidas na Semana do Meio Ambiente, e 
Getúlio Martins (SEAMA) informou as atividades desenvolvidas na Semana 
do Meio Ambiente na cidade de Guaratinguetá, de 03.06.2013 a 

07.06.2013, e agradeceu a todos pela participação e os trabalhos realizados 
pelas entidades OAB, Policia Ambiental, ONG ÁGUA, e demais participantes, 

como o Teatro Mata Viva no Parque Santa Luzia. Marcos (ONG ÁGUA) 
propõe como pauta a criação das Câmaras Técnicas e os seguintes itens: 
Regimento Interno, criação das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho. 

Marina (participante) propõe como pauta, que seja discutida a água. Juliano 
(CAL) quer saber dos projetos ambientais referente ao lixo e o andamento 

dos trabalhos pela Prefeitura local. Por fim, por consenso de todos, ficou 
decidido que a Pauta da próxima reunião seria somente sobre a discussão 
do Regimento Interno e seria realizada nesse mesmo local.  Não havendo 

nada mais para ser deliberado, o Presidente do Conselho agradeceu 
a presença de todos e a reunião foi encerrada, e eu, José Sávio do A. 

J. Monteiro, Secretário Executivo do COMAM, lavrei a presente ATA, 
que após ser lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Getúlio 

Martins. 
 

Guaratinguetá, 26 de junho de 2013. 

 
 

 
 
Getúlio Martins     José Sávio do A. J. Monteiro  

Presidente         Secretário Executivo 


