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ATA APROVADA  

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

horas e trinta minutos, em Primeira Chamada, e às dezenove horas e 
quarenta e cinco minutos em Segunda Chamada, 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 última 

reunião; 2- Informes e deliberações: a. Conferência Estadual do 
Meio Ambiente, b. Mineração em Guaratinguetá: apresentação do 
caso BASF, c. Plano de Manejo do CONAPAM; 3- Aprovação do 

Regimento Interno; 4- Palavra franqueada; 5- Encerramento. 1- 
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: O Presidente do 

Conselho passou a palavra para o Secretário Executivo José Sávio Monteiro 
(OAB), que antes de ler a ATA da 1ª reunião da sessão ordinária anterior, 
realizada na data de 31-07-2013, explanou a todos que a reunião marcada 

para a data de 21-08-2013 na Casa Ambiente e Saúde, no bairro do 
Engenheiro Neiva, não se realizou por falta de quórum, passando após, a 

leitura da ATA e explicações. Getúlio Martins (SEAMA) informa que enviou 
por email aos membros do COMAM, a relação dos conselheiros, titulares e 
suplentes, classificados pelas entidades, passando uma cópia da Portaria de 

nomeação da atual composição do presente Conselho, sendo a Portaria nº 
9.476, de 12 de julho de 2013, ao Secretário Executivo e enviará também 

por email a todos. Sobre o calendário de reuniões, o mesmo não foi enviado 
aos membros do Conselho, ficando acertado por todos, que as próximas 

reuniões serão, uma reunião extraordinária na data de 23-10-2013 e uma 
reunião ordinária na data de 20-11-2013. O Conselheiro José Sávio 
Monteiro (OAB) propõe que a próxima reunião na data de 23-10-2013, seja 

realizada na OAB – Casa do Advogado, perto do Fórum, havendo o de 
acordo de todos, ficando estabelecido o horário inicial às 18:30h para a 

Primeira Chamada e às 19:00h para a Segunda Chamada. Otávio (FEG) 
propõe que a ATA da presente reunião, seja enviada a todos os membros do 
Conselho, para conhecimento e leitura, até dia 16-10-2013, antes da 

próxima reunião, sendo aceito por todos. Sem demais observações, a ATA 
foi aprovada por todos. 2- Informes e deliberações: a. Conferência 

Estadual do Meio Ambiente - Getúlio Martins (SEAMA) fez um relato 
sobre a Conferência Estadual do Meio Ambiente, que se realizou nos dias 
20, 21 e 22 de setembro do corrente ano, na cidade de São Paulo – Capital, 

que foi a 4ª. Conferência realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, 
sendo o tema a Política Nacional de Resíduos Sólidos, desenvolvido em 

quatro eixos temáticos: Produção e Consumo Sustentáveis; Redução dos 
impactos ambientais; Geração de Emprego, Trabalho e Renda, e Educação 
Ambiental, informando a todos que, da cidade de Guaratinguetá, somente 

ele compareceu, e na Conferência conversou com os membros das cidades 
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de Lorena, Cruzeiro e Pindamonhangaba, e que os trabalhos da Conferência 
foram bastante tumultuados, pois a mesa que comandava a reunião, 
através do responsável Sr. Ricardo Montoro, apresentou para a aprovação o 

Regimento Interno com a indicação de Delegados Natos, não havendo a 
concordância do Plenário, e não chegaram a um consenso sobre a indicação 

dos nomes, ocorrendo uma enorme confusão, principalmente dos membros 
da sociedade civil, que não chegaram a um acordo quanto ao número de 
delegados. Informa também que houve uma Palestra sobre Plano Nacional 

dos Resíduos Sólidos, e o tema da palestra focou muito na visão dos 
catadores de lixo, que atualmente, estão reivindicando o PSA – Pagamento 

por Serviços Ambientais para o trabalho desenvolvido pelos mesmos na 
cadeia de produção da reciclagem dos resíduos sólidos. Aproveitou a 

oportunidade e também informou a todos que no próximo dia 30-09-2013, 
às 15:00h, nesse mesmo auditório, ocorrerá a apresentação da nova 
regulamentação dos Resíduos da Construção Civil, e o público alvo seriam 

os geradores e os transportadores de resíduos, e que já existe uma Lei 
Municipal do ano de 2007, que disciplina sobre os resíduos de construção 

civil no âmbito do nosso município. b. Mineração em Guaratinguetá: 
apresentação do caso BASF - Getúlio Martins (SEAMA) explica a todos o 
pedido de pesquisa de mineração solicitado na área da BASF, por uma 

empresa de fora do município, cujo pedido teve parecer favorável da gestão 
anterior da Prefeitura, e na gestão atual, foi negado, e que atualmente 

existem mais 02 (dois) pedidos de pesquisa em outras áreas, mas ainda 
aguardando parecer da Prefeitura. Explicou a todos sobre o fundamento 
legal da questão minerária e que o Código de Mineração em vigência é 

antigo e foi promulgado no Governo Castelo Branco e regulamentado no 
Governo de Arthur da Costa e Silva, no ano de 1967. Wilson Chilli (BASF) 

esclarece a todos que esse projeto de pesquisa solicitado, abrange a área 
de Mata Nativa da Basf e do Plano Piloto de expansão da Unidade de 
Guaratinguetá, sendo muito complicado tal proposta de pesquisa e de difícil 

implementação na prática, em razão dos riscos existentes na sua execução, 
não tendo a Basf concordado com a ocorrência de pesquisa de mineração 

dentro de sua área de atuação. Getúlio Martins (SEAMA) informa a todos 
que essa questão está em fase de discussão judicial entre a empresa que 
solicitou o pedido de pesquisa e a Basf, não havendo ainda uma solução 

para a demanda, sendo esse assunto de grande importância, pois numa 
recente reunião entre os prefeitos do Vale do Paraíba, na cidade de Lorena, 

criaram uma câmara técnica para discutir somente a questão da mineração. 
Wilson Chilli (BASF) sugere que seja feita uma deliberação do Conselho 
sobre a atividade minerária no município de Guaratinguetá. Getúlio Martins 

(SEAMA) propõe que seja feito um grupo de estudo para sua elaboração, 
nomeando a Mariana (BASF) para os trabalhos de pesquisa e o José Sávio 

Monteiro (OAB) para estudos de leis municipais que disciplinam sobre 
mineração, para a elaboração de uma proposta de Moção. c. Plano de 
Manejo do CONAPAM - Getúlio Martins (SEAMA) informa a todos que em 

continuação aos trabalhos de levantamento de informações referente ao 
Diagnóstico Sócio Econômico Histórico e Cultural da APA da Serra da 

Mantiqueira, como parte da elaboração do Plano de Manejo da Unidade de 
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Conservação, foram realizadas no decorrer desse mês de setembro, as 
etapas das oficinas com as comunidades, prefeituras, unidades de 
conservação e pesquisadores, e que deverá ocorrer uma reunião do 

Conselho da APA – Conapam na próxima sexta, dia 27-09-2013, na cidade 
de Baependi/MG e as  Oficinas finais nas datas de 08, 09 e 10 do próximo 

mês de outubro do corrente ano, na cidade de Passa Quatro/MG, e que irá 
participar, representando a Prefeitura. José Sávio Monteiro (OAB) informa 
também que esses trabalhos com as reuniões e oficinas estão sendo de 

muita importância para a própria Unidade de Conservação, pois a APA com 
o contato com as comunidades, está conhecendo sua própria realidade, 

havendo cerca de 60.000 pessoas envolvidas diretamente com a área 
territorial da UC Federal, sendo o homem local muito importante no 

contexto da elaboração do Plano de Planejo da APA. Getúlio Martins 
(SEAMA) informa ainda que na Oficina realizada na cidade de 
Guaratinguetá, na data de 12-09 passado, o tema que mais sobressaiu dos 

trabalhos foi o tema “saúde, esgoto e saneamento” e que, pela Prefeitura 
de Guaratinguetá, apresentou um projeto para tratamento individual ou 

coletivo de efluentes na sub-bacia do ribeirão Guaratinguetá, junto a 
Câmara Técnica de Planejamento do CBH_PS, e está aguardando a sua 
aprovação e hierarquização. Luis Eduardo (ONG ÁGUA) discorre a todos que 

na reunião da APA ocorrida no bairro das Pedrinhas, muito dos temas que 
foram discutidos e comentado pelos presentes, não foi transcrito na ATA, 

elogiando o Conselheiro José Sávio Monteiro (OAB), Secretário Executivo do 
COMAM na elaboração e transcrição na ATA das reuniões desse Conselho. 
Danilo (SESAU) pede a palavra e informa a todos sobre uma questão de 

saúde pública, referente ao alto número da doença de dengue e 
leishmaniose no município, sendo importante que as pessoas tenham 

conhecimento, sugerindo que tal assunto fosse item de pauta da próxima 
reunião do Conselho. 3- Aprovação do Regimento Interno: Getúlio 
Martins (SEAMA) relembrou a todos que na última reunião realizada na data 

de 31-07-2013, ocorreu a paralisação dos trabalhos de leitura do Regimento 
Interno, no artigo 16º, antiga descrição como 17º, retomando os trabalhos 

a partir desse artigo, e após sua leitura foi mantido por todos, o seu caput e 
o § 1º, e Getúlio (SEAMA) propõe uma alteração no § 2º, com a retirada do 
descrito apenas tendo as presenças justificadas, mantendo os demais 

termos do artigo, havendo a concordância de todos. Com relação ao artigo 
17º, antiga descrição como 18º, após sua leitura, foi mantido por todos. O 

artigo 18º, antiga descrição como 19º, após sua leitura, foi mantido por 
todos. Com relação ao artigo 19º, antiga descrição como 20º, após sua 
leitura, o caput do artigo foi mantido por todos e Getúlio (SEAMA) propõe 

uma alteração no § Único, com o acréscimo da descrição “deverá fazer sua 

proposta após a leitura da mesma”, após a descrição “O Conselheiro que 
pretender retificar a Ata”, e retirar o termo enviará declaração escrita, à 

Secretaria Executiva até 48 (quarenta e oito) horas após a leitura da 

mesma. A declaração será inscrita na Ata seguinte, mantendo os demais 
termos do parágrafo, havendo a concordância de todos. Após a leitura do 
artigo 20º, antiga descrição como 21º, por consenso de todos, o mesmo foi 

retirado do Novo Regimento Interno. No artigo 21º, antiga descrição como 
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22º, e no novo Regimento Interno como 20º, após sua leitura e por 
consenso de todos, foi mantido o seu caput, o § 1º e § 2º, sendo retirado 
todo o § 3º, mantendo-se o § 4º, e no § 5º, ocorreu a mudança do termo a 

bem da lentidão  para “para o bom andamento”. No artigo 22º, antiga 
descrição como 23º, e no novo Regimento Interno como 21º, após sua 

leitura e por consenso de todos, ocorreu a mudança da palavra prazo para 
“tempo”, mantendo-se os demais termos do artigo. O artigo 23º, antiga 
descrição como 24º, após sua leitura e por consenso de todos, o mesmo foi 

retirado do regimento. No artigo 24º, antiga descrição como 25º, e no novo 
Regimento Interno como 22º, após sua leitura e por consenso de todos, foi 

mantido o seu caput, e os incisos I, II, III e IV, e no § 1º, a mudança de 
deste para “este”, sendo acrescentado “poderão ser apresentadas em 

Plenário e caberá ao Presidente do COMAM deliberar sobre sua aprovação”, 
sendo retirado deverão ser encaminhadas por qualquer conselheiro. 
Presidente do COMAM, via Secretaria Executiva, com antecedência de, no 

mínimo, sete dias quando se tratar de reunião ordinária. No § 2º do artigo, 

após sua leitura, Otávio (FEG) propõe no seu final, após a palavra 
viabilidade, a alteração do projeto para “da proposta”, sendo consenso de 

todos. O artigo 25º, antiga descrição como 26º, e no novo Regimento 
Interno como 23º, após sua leitura e por consenso de todos, foi mantido em 
sua íntegra. No artigo 26º, antiga descrição como 27º, e no novo 

Regimento Interno como 24º, após sua leitura e por consenso de todos, foi 
retirada a descrição depois de assinadas pelo Presidente, mantendo-se os 

demais termos. No artigo 27º, antiga descrição como 28º, e no novo 
Regimento Interno como 25º, após sua leitura e por consenso de todos, foi 
mantido o seu caput, e no § único, ocorreu a alteração do termo 

apresentado o projeto de resolução para “apresentada a proposta”, e a 
mudança do prazo de 30 (trinta) para “07 (sete)” dias, sendo mantido os 

demais termos.  O artigo 28º, antiga descrição como 29º, e no novo 
Regimento Interno como 26º, após sua leitura, foi mantido por todos. E por 
fim, o artigo 29º, antiga descrição como 30º, e no novo Regimento Interno 

como 27º, após sua leitura, foi mantido por todos, encerrando assim a 
leitura e discussão do Novo Regimento Interno do presente Conselho, sendo 

suas alterações aprovada por todos os Conselheiros presentes, no total de 
12 (doze) conselheiros que estão identificados na lista de presença, que fica 
fazendo parte integrante da ATA. Por uma questão de ordem, José Sávio 

Monteiro (OAB), questiona ao Plenário, que referente ao estudo sobre a 
mineração, após leitura do regimento, entende que seja proposta ao 

Conselho uma Resolução e não Moção, havendo a concordância de todos. 4- 
Palavra franqueada – Getúlio Martins (SEAMA) franqueia as palavras aos 
presentes, e Oton (participante), pertencente a ONG ÁGUA, fala sobre o 

Ribeirão Cacunda, que fica na região da cidade no bairro do Parque São 
Francisco e na área militar da Aeronáutica, e que sua água está com um 

volume baixo e desde criança conhece o ribeirão, e o seu volume de água 
vem diminuindo a cada ano e ele está morrendo, e solicita que fizessem 
algo para salvá-lo, especialmente com relação ao esgoto que é jogado no 

rio, sem nenhum tratamento. Laércio Andrade (SAEG) explica que está 
sendo feito um trabalho visando o tratamento do esgoto na região e de 
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acordo com o planejamento efetuado, a previsão de entrega é para o mês 
de agosto de 2014. Rogério (participante), membro da Associação do 
Gomeral, distribui folhetos aos presentes da campanha Corta Fogo, 

programa da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e faz a 
exibição de um vídeo filmado por sua pessoa, no qual filmou a si mesmo, 

dentro do carro estacionado em frente ao Posto de Corpo de Bombeiros 
local, fazendo ligações de chamadas e após várias ligações efetuadas, sem 
qualquer atendimento, demonstra a omissão do Corpo de Bombeiros no 

atendimento de ocorrências com pedidos para apagarem fogo na cidade, 
reclamando da atuação omissiva dos Bombeiros locais, que não dão muita 

atenção aos chamados e não registram a sua ocorrência no livro. 5- 
Encerramento - Getúlio Martins (SEAMA) informou a todos, que iria enviar 

por email o Regimento Interno aprovado e a Ata da 1ª. Reunião Ordinária 
realizada na data de 31-07-2013 aprovada. 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, 25 de setembro de 2013. 

 
 

 
Getúlio Martins     José Sávio do A. J. Monteiro  
Presidente         Secretário Executivo 


