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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAM – 31 DE MAIO DE 2022 

Ao trigésimo primeiro (31) dia do mês de maio de dois mil e vinte dois, em reunião reali-
zada no Auditório da Secretaria Municipal da Educação, na praça Condessa de Frontin, 82. As 18hs 
não havia quórum para primeira chamada. As 18h30, estavam presentes 11 (onze) conselheiros 
titulares, dando início aos trabalhos.  

Em ato contínuo, a presidente Maura deu abertura aos trabalhos desta reunião, nomean-
do o conselheiro Felipe (Educação) para atuar como secretário nesta reunião, na ausência do se-
cretário titular Lincoln (CODESG). Em seguida, o conselheiro Felipe fez a leitura da ata redigida na 
reunião do dia 28 de março de 2022, sendo aprovada pelos conselheiros. Em seguida, em palavra 
concedida ao vice-presidente Bruno, ele explicou sobre a indicação de representantes a ser reali-
zada pelo COMAM para integrar o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos. Fo-
ram indicados a conselheira Maura e Tupinambá Macedo. O conselheiro Savio salientou a impor-
tância de observar a indicação e participação do COMAM nos demais Conselhos Municipais, e a 
presidente Maura ficou de verificar.  

Em alteração da ordem da pauta, solicitada pela presidente, foi dada a oportunidade de 
fala ao vice-presidente Bruno, que fez uma breve apresentação do Gustavo, que explicou sobre a 
importância e a organização do Eco Day Guaratinguetá, que será realizado no dia 11 de junho de 
2022. Na oportunidade, Beto Alckmin explicou que esta ação impactará em outros territórios da 
cidade e como será mobilizada nas escolas, no que tange a Educação Ambiental.  

Em seguida, com a palavra, o conselheiro Sávio apresentou os apontamentos e alterações 
referentes ao Plano Municipal de Mata Atlântica. Os conselheiros aprovaram a inserção da equipe 
de trabalho, atualização do mapa (p.7), correções de títulos e atualização de dados. Na página 8, 
no quadro que consta o nome dos bairros de Guaratinguetá, foi visto a necessidade da atualiza-
ção do número de bairros. Na página 16, foi apontada como positiva e compreensível as altera-
ções do texto relativo a climatologia. Na página 18, foi feito as correções quanto as datas que 
constam nas fontes dos mapas. Na página 25, a informação foi devidamente corrigida, quanto ao 
número apontado. Na página 42, o mapa de áreas de mananciais foi mantido, constando a infor-
mação referente a não-aprovação do Plano Diretor, sendo que o mesmo ocorre nas páginas 46 e 
47. Na página 45, foi solicitado que o parque ecológico Anthero dos Santos seja colorizado no 
mapa e devidamente referenciado. Na página 47, em trecho referente a movimentos sociais em 
torno do Parque das Nascentes, foi colocado em votação a permanência ou retirada do trecho no 
que se refere ao PMMA: colocado em votação por solicitação, o conselho decide se deixa esse 
trecho ou não, pois houve o comentário da Consultoria Marimar que não cabe à consultoria ma-
pear ou diagnosticar propostas de parques, o resultado foi de 7 votos favoráveis a retirada do 
trecho. O conselheiro Milton (UNESP) solicitou que constasse em ata o voto pela permanência do 
trecho. A presidente Maura vai encaminhar as considerações a consultoria Miramar e para con-
sulta de todos os conselheiros, para consolidação do plano.  

O conselheiro Tupinambá fez a sugestão de uma reunião extraordinária para acelerar o 
processo de finalização do PMMA. Em seguida, discutiu-se a possibilidade de novos locais para 
reunião ordinária e extraordinária.  

No campo de recados, a presidente Maura apresentou documentos encaminhados pela 
Associação do Gomeral, comprovando a legalidade da gestão, contestada na última reunião. A 
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presidente também apontou sobre a falta de conselheiros sem justificativa e os dados desatuali-
zados, onde a presidente solicitou que se constasse em ata. Referente ao Plano Diretor, a presi-
dente explicou sobre o processo legal para obtenção de informações e mobilização dos conselhei-
ros, solicitando informações junto a Câmara Municipal, e por conseguinte, estabelecer as discus-
sões pertinentes. Outras demandas que sejam apontadas, serão encaminhadas para conhecimen-
to dos conselheiros. A conselheira Mariana (BASF) fez a colocação sobre a SIPATMA (06 a 10 de 
junho), com a participação do climatologista Carlos Nobre, e o conselheiro Sávio falou sobre a 
palestra de sua autoria, referente a “Estratégia de Conservação da Mata Atlântica: RPPN = Reser-
va Particular de Patrimônio Natural”, realizada na Câmara Municipal, no dia 9 de junho. O conse-
lheiro Sávio sobre a finalização do Regimento Interno, onde a presidente Maura informou que já 
havia encaminhado e que fará um novo encaminhamento aos conselheiros. Para a próxima reuni-
ão, deve constar na pauta a indicação do COMAM no Conselho Gestor de Produtores de Água, 
havendo votação. Sem haver mais nada a tratar, a presidente Maura encerrou a reunião as 20h39. 
Eu, Felipe Nogueira Monteiro, secretário ad hoc, lavrei a presente ata.  
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Presidente COMAM 
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