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ATA DE REUNIÃO DO COMAM (Anotações feita por Mariana Sigrist) 

Local:Centro de Capacitação da Prefeitura à Praça Condessa de Frontin (Estação), 

às 18 h, no dia 24/02/2016. 

Pauta: 

1. Leitura da ata da última reunião (15 min) 

2. Informes (30 min) 

3. Resolução 2 (45 min) 

4. Palavra franqueada (30 min) 

5. Encerramento. 

Assuntos tratados: 

1. Informes feitos pelo Presidente: 

a. Foram cortados no dia 19/01/2016, dez eucaliptos na Avenida Presidente 

Vargas que apresentavam alto grau de risco de queda para o lado da 

avenida. Tem mais oito programados para supressão. 

b. Na rodovia Washington Luiz, no dia 28/01, forte rajada de vento 

provocou a queda de cinco eucaliptos e comprometeram a estabilidade 

de outros cinco, que foram cortados. 

c. Por motivos pessoais o Secretário Executivo José Sávio, representante 

da OAB pediu para ser substituído. O representante da Secretaria 

Municipal da Educação Humberto Alckimin assume na próxima reunião. 

d. Justificaram ausência na reunião: Humberto Alckimin, Luiz Sergio e 

Henrique. 

e. Cronograma das reuniões ordinárias de 2016: 24/02; 27/04; 29/06; 

31/08; 26/10. Última quarta feira dos meses pares, na Estação, às 18 h. 

As extraordinárias serão convocadas com 15 dias de antecedência. 

f. Os representantes de Guaratinguetá no CONAPAM, a partir da próxima 

reunião, dia 08/03/2016, em Pinda, serão: Humberto Alckimin 

(Secretaria da Educação) – Titular e Sergio Pereira (Secretaria de meio 

Ambiente) – Suplente. Ambos são funcionários concursados. 

g. A nova composição do COMAM deverá ser aprovada pela Câmara de 

Vereadores, uma vez que altera a Lei Municipal 4168 de 8/09/2009, 

Artigo 4° (alterada pela 4443/2013). Será votada na próxima reunião. 
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h. Paulo Barros respondeu perguntas feitas na última reunião: 

i. O convênio com a AGEVAP está sendo executado pela ONG Vale 

Verde. Já foram plantado 17 ha dos 38 ha contratados. 

ii. Fossa do “Cale”: SEAMA aguarda contato dele para instalar. 

iii. Foram adquiridas 22 fossas pela gestão anterior e serão 

adquiridas mais 30. Faltam instalar quatro fossas que dependem 

de contato dos produtores. É cobrado R$ 60,00 para limpeza. O 

lodo é descarregado na ETE Campo do Galvão. 

2. Resolução 2 “Lei das Árvores”: 

a. Feitos comentários gerais sobre a nova versão. Não houve quorum para 

aprovação. 

3. Palavra franqueada. 

a. Ilma se posicionou contrária a qualquer regra para compensação de 

exóticas na zona rural. 

b. Adilson reclamou da largura das estradas rurais. Getúlio propõe fazer lei 

estabelecendo dez metros de área não edificável, além dos 13 m de 

largura estabelecidos em lei. 

c. Foi comentado sobre a coleta de lixo que está sendo feito de maneira 

precária e sobre o tratamento dos esgotos que é de 19% a mais de 12 

anos. 

4. Encerramento. 

Guaratinguetá, 25 de fevereiro de 2016. 

 

Getúlio Martins – Presidente  José Sávio de A. J. Monteiro – Secretário 


