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ATA DA 2ª. REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE/GUARATINGUETÁ – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.Aos 

vinte e sete dias do mês de maio 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 10 (dez) Conselheiros presentes, 

sendo 07 (sete) titulares e 02 (dois) suplentes com direito a voto, e 
01 (um) suplente sem 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- Programa do “Mês do Meio Ambiente”; 4- 
Entrega do Kit “Biblioteca Ambiental”; 5- Palavra franqueada; 

6- 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 da 
Reunião Extraordinária do dia 25-03-2015, por email aos membros 

do COMAM e também não imprimiu a mesma para leitura, solicitando 
que fosse adiada a sua aprovação para a próxima reunião do COMAM, 

o que foi concordado por todos. 2- Informes: Getúlio Martins 
(SEMA) solicita a mudança de item na pauta, e informa a todos sobre 

a programação para o mês do meio ambiente, passando para o 
próximo item. 3- Programa do “Mês do Meio Ambiente”: Getúlio 

Martins (SEMA) relata a todos sobre as atividades programadas para 
a comemoração do mês do meio ambiente, sendo primeiro, a 

programação do plantio de mudas pelo Projeto Pitanga, no próximo 
sábado, dia 30 desse mês, às 9:00 h da manhã, convidando a todos 

para participar e incentivar a ONG nesse projeto de cidadania, na 
atividade de plantar mudas de árvores atrás do Fórum, com apoio da 

Prefeitura Municipal; outra atividade é referente ao trabalho com o 

lixo armazenado, a ser realizado na horta do Toninho, no próximo dia 
02 de junho, às 9:00 h; outra atividade,  é o evento que será 

realizado em várias cidades da região, que é 01 (uma) hora pelo Rio 
Paraíba do Sul, com o propósito de fechar as torneiras d’água, das 

16:00 h às 17:00 h, do dia 03-06-2015, como forma de conscientizar 
a todos pelo uso racional da água; a assinatura de um convênio da 

Prefeitura Municipal com a AGEVAP, através de um projeto 
apresentado pela ONG VALE VERDE, de PSA – Pagamentos por 

Serviços Ambientais, no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de 
reais), e solicita que o Secretário de Agricultura Paulo Barros 

apresente mais informações, e este relata que esse convênio irá 
propiciar o plantio de mudas de 77.000,00 árvores na bacia do 

Ribeirão Guaratinguetá, cujas áreas em propriedades particulares já 
foram selecionadas e contam com a autorização dos proprietários 

rurais que aderiram ao projeto, que diz respeito ao fornecimento de 
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mudas, plantio de árvores e disponibilização de áreas de mata ciliar 
(APP) a margem do Ribeirão Guaratinguetá, cuja assinatura do 

convênio ocorreu no dia 20-05-2015, numa reunião na Fazenda 

Esperança do Frei Hans, onde os proprietários também tiveram uma 
palestra sobre o CAR – Cadastro Ambiental Rural, ministrada por 

técnicos, do Instituto Eco Futuro. Getúlio Martins (SEMA) retoma a 
palavra e informa que no dia 24-06-2015 está programada um 

plantio de árvores entre os produtores rurais participantes do 
Programa Produtor de Águas Municipal e ainda será divulgado o local; 

outra atividade será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, 
com diversas atividades nas escolas municipais, como concurso de 

redação do tema ambiental e trabalho artístico de música e dança 
durante todo esse mês de junho, e Beatriz, Secretária Adjunta de 

Educação informa que os alunos de 01 a 05 cinco anos, irão realizar 
desenhos e os alunos de 06 a 09 anos, irão fazer uma redação ou 

poemas sobre o tema ambiental, e no final, ocorrerá uma premiação 
e as crianças premiadas visitarão a exposição “Reverta” no OCA do 

Parque do Ibirapuera na cidade de São Paulo. Getúlio Martins (SEMA) 

retoma a palavra e informa que também será realizada uma atividade 
plantio de mudas na Casa do Advogado, cuja data ainda será 

definida; outra atividade a ser realizada é o trabalho de 
compostagem com legumes e frutas, sendo um programa piloto para 

ensinamento e aprendizagem das crianças nas escolas municipais; e, 
outra programação é a Reunião do CONAPAM – Conselho Consultivo 

da APA da Serra da Mantiqueira, que será realizada na data de 18-
06-2015, no Parque de Exposições de Guaratinguetá, fazendo parte 

da EXPOGUARÁ, aberta a todos, e José Sávio Monteiro (OAB) informa 
que na pauta dessa reunião, está a apresentação do Projeto 

Nascentes, que será feito por um técnico da CBRN do escritório de 
Taubaté, e a apresentação do tema Recuperação de Áreas 

Degradadas, que será realizada pelo técnico Martinelli da CATI 
Regional de Guaratinguetá, sendo temas interessantes e importantes 

para o produtor rural ou demais interessados sobre esses assuntos. E 

Paulo Barros (SEAGR) informa a todos da realização da EXPOGUARÁ, 
entre os dias 18 e 21 de junho próximo, com diversas atrações, 

convidando a todos para esse evento. 4- Entrega do Kit 
“Biblioteca Ambiental”: Getúlio Martins (SEMA) convida o 

Conselheiro Humberto Alckmin (SEEDU) a apresentar esse item da 
pauta, o qual faz uma explanação, informando que o material escolar 

faz parte do programa ambiental paulista e a entrega do Kit 
Ambiental, referente a diversos livros de variados assuntos, será 

efetuado para as escolas municipais públicas e particulares, bem 
como para a Biblioteca Municipal, e vem ao encontro do trabalho 

realizado pela Secretaria Municipal de Educação, nesse mês de 
consciência ambiental, que é o tema desenvolvido, sendo “Minha 

Guaratinguetá, meu verde JÁ !”, que busca contemplar as 
comunidades escolares com conteúdos de mobilização social, e 

diversas ações, como atividades lúdicas para ensinamento infantil, 
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concursos artísticos, como desenhos, e concursos literários, que 
fazem parte do previsto no Plano Nacional de Educação Ambiental, 

sendo atividades interdisciplinares, devendo haver um esforço de 

todos, para o exercício dos 5 R’s, sendo Reutilizar, Reciclar, Reduzir, 
Recusar e Repensar, este descrito em vermelho, para chamar a 

atenção da importância de refletirmos a forma como estamos vivendo 
no mundo atual, para buscarmos uma qualidade de vida sustentável 

para as futuras gerações, terminando sua explanação e agradecendo 
a todos, chamando o Prefeito Francisco Carlos para realizar a entrega 

dos Kits Ambientais, o qual agradece e o parabeniza pela explanação 
sobre o tema ambiental e após, cumprimenta o Conselho Municipal 

na pessoa de seu Presidente Getúlio Martins, Secretário do Meio 
Ambiente, pela escolha do tema Educação Ambiental, cumprimenta 

também os vereadores presentes, sendo o Dr. Marcelo Meirelles, o 
Frango e o Vantuir, os Secretários Municipais e representantes das 

secretariais, escolas e associações municipais presentes, além de 
cumprimentar o Secretário Executivo do Conselho José Sávio 

Monteiro, representante da OAB, dizendo que, como advogado de 

formação e atuar no mundo jurídico, fica feliz de ver a atuação da 
Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Guaratinguetá, estar 

emprenhada em trabalhar com o tema ambiental, como herança para 
um mundo melhor. Informa que foi Presidente do CBH_PS – Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, onde teve contato com o 
importante tema dos recursos hídricos e da importância da 

preservação dos mananciais e nascentes, sobretudo do Rio Paraíba do 
Sul, cuja vivência no cargo de presidente, resultou num convite do 

Banco Mundial para uma Palestra Internacional em Honduras, para 
relatar os trabalhos desenvolvidos no Comitê de Bacias, sendo a idéia 

o desenvolvimento de trabalhos de preservação e conservação 
através de PPP – Parcerias Públicas e Privadas, citando os trabalhos 

ambientais desenvolvidos, como o de saneamento básico municipal, e 
o projeto recentemente assinado com o CEIVAP, com o convênio para 

a liberação de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para o plantio 

de árvores e recuperação das matas ciliares municipais, e que 
manteve o Programa Produtor de Águas Municipal, para a proteção 

de nossos mananciais, como preservação das águas, nesse momento 
de crise hídrica que atravessamos em nosso país, agradecendo a 

oportunidade de estar presente no COMAM e a todos pela oitiva. 
Após, Getúlio Martins (SEMA) solicita a Beatriz, Secretaria Adjunta de 

Educação, para juntamente com o Conselheiro Humberto Alckmin 
(SEEDU), façam a entrega dos Kits Biblioteca Municipal para os 

representantes das escolas e associações presentes, ocorrendo a 
entrega do material, com registro fotográfico. 2- Informes: Danilo 

Correia (SESAU) informa que vai realizar uma atividade com a Turma 
da 3ª. idade, que consiste na Observação de Aves Florestais, a qual 

está crescendo, diante do interesse maior das pessoas pela 
preservação e conservação da natureza, sendo que, em nossa cidade, 

já foram registrados diversos tipos de pássaros e aves, sendo 
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algumas aves migratórias que durante uma época do ano, se 
alimenta nos arrozais, sendo que ainda irá programar e depois, 

divulgará a data a todos. Luiz (ONG ÁGUA) sugere que o COMAM faça 

uma palestra sobre os Efeitos de Uso Nuclear em caso de acidente, 
Marcos Alencar (UNISAB) informa que será realizado pelo Movimento 

100% cidadão e ONG Água, o 2º. Fórum de Meio Ambiente de 
Guaratinguetá, com um debate sobre a crise hídrica, às 19:30 h no 

Senac, em data a ser definida. Rogério Rabelo fala sobre os eventos 
das comemorações sobre os 30 anos da APA da Serra da Mantiqueira 

com os eventos da semana de meio ambiente municipal, como o 
Seminário dos 30 anos da APA, na data de 23-06-2015, às 19:00 h, 

no Senac, onde serão realizados palestras sobre o panorama atual da 
mencionada Unidade de Conservação Federal, a ser apresentado por 

sua pessoa; sobre uso alternativo de solo pelo Professor Edson da 
FARO Roseira, e o fotógrafo Ricardo Martins, que publicou o livro de 

fotografias Amantikir, fará uma palestra e exposição de suas fotos, 
relatando sua experiência de fotografar as belezas da Serra da 

Mantiqueira. Informa também que em julho, se realizará mais um 

Festival da Truta no Gomeral. Danilo Correia (SESAU) relembra a 
todos que hoje, dia 27-05-2015, se comemora o Dia Nacional da 

Mata Atlântica. Mariana Sigrist (BASF) informa que a BASF irá 
divulgar na sua página do Facebook o Dia Mundial do Meio Ambiente, 

no dia 05-06-2015 e apresentará todas as atividades ambientais 
desenvolvidas pela empresa, como a plantação de 200.000 mudas e 

o trabalho de identificação dos problemas das espécies invasoras 
exóticas com as árvores não invasoras, sendo dividido em 07 blocos e 

com monitoramento contínuo. Antonio Boueri (SESU) informa que 
fará a plantação de árvores que recebeu através de um convênio, 

como forma de compensação ambiental e já está fazendo a relação 
das pessoas interessadas e áreas disponíveis para o plantio. 5- 

Palavra franqueada: Nesse item, não houve manifestação de 
nenhuma pessoa presente. 6- 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, 27 de maio de 2015. 

 

 

 

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


