
CONAPAM  

Conselho Consultivo da APA da Mantiqueira 

Grupo de Trabalho Resíduos Sólidos - GTRS 

28 de maio de 2014 II Reunião Ordinária – Município de Cruzeiro 

Joaquim Moura - Hermano Reis - Luis Armondi -                

Debora Siqueira - Mariana Gianiaki - Julio Botelho -                 

Stella Guida - Suiane Benevides - Solange Pinto - Marcelo Brito 



Objetivo do GT (Plano de Ação): 

Apoiar as prefeituras com territórios dentro 

da APA da Serra da Mantiqueira a reduzirem o 

volume de resíduos que encaminham para os 

aterros municipais, por meio de projetos 

viáveis que estimulem as comunidades a 

colaborarem efetivamente para esse objetivo. 



Ações operacionais 

Foi criada uma página do GT na internet  

para registrar e divulgar suas atividades, 

onde constam infos sobre:  
 

http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/ 

 

- Equipe do GT 

- Correspondência e eventos 

- Projetos em desenvolvimento 

- Documentos e informações 

- Observadores/colaboradores 

 



Atividades realizadas... 

- 20 de março  

   reunião em Itamonte para planejamento inicial das 

atividades. Foi decidido convidar as 30 prefeituras 

que integram a APA a colaborarem conosco na 

busca de soluções viáveis para reduzir os rejeitos 

- 07 de abril  

    envio dos Ofícios-convite às Prefeituras 

 20 de maio 

 reunião em Virgínia para definição dos pilotos e 

estratégias de ação diante de 7 respostas positivas 



O Ofício encaminhado... 



O questionário do ofício... 



Municípios para parceria… 

1 - Aiuruoca,  

2 - Delfim Moreira (2 membros),  

3 - Itanhandu (1 membro),  

4 - Passa Quatro (3 membros),  

5 - Piquete,  

6 - Resende (3 membros) e  

7 - Virgínia (1 membro). 



Mapeamento dos membros CONAPAM 

http://amigosdemaua.net/projetos/GT-

CONAPAM/localizacao_membros_CONAPAM.html 



As áreas piloto... 

Para podermos iniciar o trabalho, ficou 

decidido implantar pilotos em áreas 

dos municípios de Virgínia e  

Resende que estão incluídas na APA.  

Em Virgínia, o “Setor 2” (do plano 

municipal), e, em Resende, a região de 

Visconde de Mauá (alto Rio Preto).  

Essas regiões foram escolhidas como 

pilotos por nela residirem, respectiva-

mente, o coordenador do GTRS 

(Hermano Reis) e o seu secretário 

Joaquim Moura), o que facilita maior 

agilidade na implementação de ações. 

Município de Virgínia, imagem aérea. 



A proposta de ação... 

 O trabalho terá duas vertentes: uma implantando 

iniciativas nas áreas escolhidas em Virgínia e Resende, 

e a outra voltada para divulgação do processo aos 

demais municípios, via internet, desenvolvendo 

interativamente novas aprendizagens com base nas 

experiências colhidas nas áreas-piloto. 



Informações relevantes... 

1. Destinação dos resíduos na APA 

Dados colhidos do relatório resultante das Oficinas de Planejamento Participativo 

Enviado por Selma em 08/04/14 

2. Consórcio intermunicipal (Virgínia e mais  6 municípios) e possível UTR para reciclagem 

com tecnologia canadense Enviado por Hermano em 08/04/14 

3. Apoio do governo do estado de São Paulo aos municípios para elaboração de planos 

municipais de gestão dos resíduos Enviado por Mariana em 08/04/14 

4. Separação na fonte dos resíduos coletados 

Enviado por Marquito em 08/04/14 

5. Municípios que fazem parte da APA Enviado por Selma em 14/04/14 

6. Mapa da APA Federal da Mantiqueira Enviado por Joaquim em 14/04/14 

7. Comentário à minuto do questionário Enviado por Patrícia em 15/04/14  

8. Contatos dos integrantes do GTRS Enviado por Joaquim em 19/04/14 

9. CNM quer adiar metas do PNRS Enviado por Joaquim em 20/04/14 

10. Classificando res. de modo mais efetivo Enviado por Patrícia em 07/05/14 

11. Compostagem em Mogi Mirim SP Enviado por Mariana em 08/05/14  



 

1. Responder aos ofícios das sete prefeituras  

interessadas na parceria com o GTRS; 

2. Escrever proposta do Seminário sobre o Setor 2 a se 

realizar no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira; 

3. Marcar reunião em Resende / Visconde de Mauá com a 

equipe da Agência de Meio Ambiente (AMAR); 

4. Planejar Seminário (talvez em Itamonte/APA) com 

representantes das sete prefeituras para troca de 

informações e planejamento de ações e interações;  

5. Analisar o texto apresentado pelo Chef Luiz e incluir 

sugestões para reciclagem no Hotel Fazenda 

Próximos passos... 









 

Muito Obrigada! 

 

Mariana Gianiaki 
Membro do GTRS 

Instituto Nascente Turismo e Ecologia 

 

Informações atualizadas do GTRS 

amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM 

Contato: gtrs.conapam@gmail.com 


