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ATA DA 1ª. REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE/GUARATINGUETÁ – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.Aos 

vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, com 
início às dezoito horas, em Primeira Chamada, e às dezenove horas 

em Segunda Chamada, no Centro de Capacitação da Prefeitura, na 

Antiga Estação Ferroviária, na Praça Condessa de Frontin, nº 78, 

Centro, 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 presença de 11 (onze) Conselheiros presentes, 

sendo 08 (oito) titulares e 03 (três) suplentes com direito a voto, e 

com a palavra do Presidente do Conselho Getúlio Martins (SEMA) 
saudando a todos e discorrendo sobre os assuntos: 1- Aprovação da 

ata da última reunião; 2- Informes; 3- Parecer do Capítulo 

Meio Ambiente do PD; 4- Palavra a disposição dos 

participantes; 5- Encerramento. 1- Aprovação da Ata da última 
reunião: O Presidente do Conselho Getúlio Martins (SEMA) passa a 

palavra para o Secretário Executivo José Sávio Monteiro (OAB), o 

qual informa que devido a sua agenda profissional, não conseguiu 

enviar a ATA por email aos membros do COMAM antes da reunião, se 

desculpando pelo ocorrido, e para conhecimento dos presentes, 
profere a leitura da ATA da Reunião Ordinária do dia 25-02-2015 em 

sua íntegra, indagando se teriam alguma observação. Nesse sentido, 

Mariana Sigrist (BASF) solicita a mudança em sua fala, do termo 

“preservação” para “proteção ambiental”. Galhardo (ONG ÁGUA) 
questiona sobre a proteção das nascentes, alegando que hoje na 

realidade, elas não estão sendo protegidas, existindo criação de 

animais na área que a danificam e não há fiscalização. Getúlio 

Martins (SEMA) explica de um convênio com a EDP Bandeirante para 
a ocorrência de plantio de árvores, que serão realizados como forma 

de compensação ambiental, sendo uma forma de trabalhar com a 

proteção das nascentes. Mário dos Santos (participante) pede a 

palavra e informa que realiza trabalhos como perito ambiental, e 

questiona os estudos de loteamento e locais dessas áreas para a 
realização do plantio de árvores, principalmente, como ocorrerá 

afiscalização da plantação e acompanhamento, visando a não 

danificação e perda. Getúlio Martins (SEMA) explica a importância da 

questão das empresas procurarem a Prefeitura para poderem 
verificar áreas para o plantio de árvores na cidade, visando a 

compensação ambiental, diante do déficit de árvores no município 

com relação a seus habitantes, e a importância desse tipo de parceria 

público-privada. Sem demais observações ou questionamentos, a ATA 
foi aprovada, de forma unânime, por todos. 2- Informes: Getúlio 

Martins (SEMA) informa a todos sobre o evento Hora do Planeta, que 

se realizará no próximo dia 28 de março, no sábado, referente ao 

apagar das luzes durante 01 hora, no horário das 20:30 h às 21:30 
h, e que a Prefeitura Municipal estará participando com o apagar das 

luzes do Monumento do Ícaro no Pedregulho e também será apagado 

as luzes do Instituto de Educação, sendo essa iniciativa uma forma de 
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chamar a atenção para a redução de consumo e preservação do meio 

ambiente, convidando e solicitando a todos para participarem e 

apoiarem o evento, de muita importância para a conscientização da 
população. Humberto Alckmin (SEEDU) sugere a institucionalização 

desse convite à Secretaria de Educação Municipal para fazer parte da 

programação de Educação nos próximos anos, no intuito de realizar 

palestras e cartazes, sendo importante trabalhar o tema com os 
alunos que estão em formação, pois são cerca de 10.000 alunos 

municipais, e, aproveita e explana a todos da palestra que realizou 

com os diretores das escolas municipais sobre o tema “Água” e do 

projeto do Governo do Estado, através da Secretaria do Meio 
Ambiente, referente ao fornecimento de livros do tema educação 

ambiental para as escolas, com relação ao programa estadual 

município verde e azul, do qual, serão fornecidos livros para todas as 

escolas municipais e também para a biblioteca municipal, como forma 
de trabalhar esse tema com os alunos. Getúlio Martins (SEMA) 

informa sobre o plantio de mudas e a busca de áreas no município 

para a plantação de árvores nativas junto ao percurso do Ribeirão 

Guaratinguetá, no intuito de recuperar a faixa do rio que passa pela 

Aeronáutica, pelo fato da invasão do local, pelo gado que são soltos 
por seus donos, danificando as cercas e mudas plantadas, 

prejudicando o trabalho realizado, por falta de consciência das 

pessoas. Antonio Boueri (SESU) fala do problema de animais, como 

boi, vaca e até porcos, que são soltos nas avenidas do município, na 
estrada municipal perto do clube da Hípica e do problema e perigo 

que isso significa, com grande risco de acidentes, faltando 

conscientização dos proprietários desses animais. Getúlio Martins 

(SEMA) fala do Inventário CDP, de uma ONG Internacional, e da 
possibilidade de fazer um trabalho de levantamento de dados no 

município, por meio de uma pesquisa através de uma metodologia 

existente, solicitando apoio dos membros do COMAM para realizarem 

esse levantamento, convidando à todos para trabalharem 

voluntariamente nesse levantamento, fazendo o lançamento desse 
projeto ao Conselho para realizarem o inventário de gases do efeito 

estufa, e para trabalhar no projeto, se prontificam Mariana, Dulce, 

Boueri, Mário, Otávio, Henrique e Paulo Barros.3- Parecer do 

Capítulo Meio Ambiente do PD:Getúlio Martins (SEMA)faz a leitura 
e explana as intenções de ser apresentado pelo Conselho, um parecer 

para fazer parte Plano Diretor Municipal na área ambiental e faz a 

leitura do Parecer do Conselho enviado a todos por email, com o 

acréscimo das propostas enviadas pelo participante Rogério Rabelo, 
membro da Associação Amigos do Gomeral, conforme já havia 

realizado na Reunião Ordinária anterior de 25-02-2015, havendo 

novamente a concordância dos presentes de mudança no item II, 

slide 32, nº 21, de “Balneário” para “Parque Ambiental” no Bairro das 
Pedrinhas, e a mudança do item IV- Slide 43 (Loteamentos 

Clandestinos), ficando de consenso entre os presentes,a proposição 

para que a Prefeitura emita esforços para a regularização de 
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loteamentos. No item 2 da Área Remanescente da CODESG – Parque 

do Sol, Getúlio Martins (SEMA) ressalta da importância de se 

observar a inclinação acentuada, acima de 45º, que é incluída em 
APP, e sobre a proposta para o Plano Diretor ocorre uma discussão 

sobre a forma de proteção da área e quem é o responsável pela área, 

sob a alegação de que é a CODESG e não tem fiscalização. Rogério 

Rabelo, membro da Associação Amigos do Gomeral, propõe que seja 
um Parque Municipal, Galhardo (ONG ÁGUA)diz que não entendeu a 

proposta e Getúlio Martins (SEMA) explica que a proposta está sendo 

apresentada, diante da necessidade de se fazer um loteamento no 

local, respeitando as APPs, conforme explanação e explicação do Sr. 
Gonçalo Cardoso na reunião anterior de 25-02-2015. Otávio Oliveira 

(FEG) questiona a radicalização da questão, pois a proposta para o 

futuro loteamento, preserva 60% da área do imóvel, propondo a 

ponderação de todos e Galhardo (ONG ÁGUA) não concorda, 
alegando que a preservação do meio ambiente é mais importante. 

Assim, foi colocado em votação e após contagem dos conselheiros 

ainda presentes, somando-se 10 (dez) Conselheiros, em razão da 

saída do Conselheiro Henrique (SAEG), foi votado a proposta de 

mudança do item 2, para que fosse proposto a criação de um Parque 
Ambiental na área, e 02 (dois) Conselheiros votaram a favor e 08 

(oito) Conselheiros votaram contra a mudança e que se mantivesse o 

item 2 como está descrito na proposta apresentada ao Plano Diretor, 

encerrando o debate, e fechando a proposta a ser apresentada pelo 
COMAM, sendo aprovado pelos conselheiros. 4- Palavra a 

disposição dos participantes: Nesse item, não houve manifestação 

de nenhuma pessoa presente. 5- Encerramento: 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, 25de março de 2015. 

 

 

 

Getúlio Martins     José Sávio do A. J. Monteiro 

Presidente       Secretário Executivo 


