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RESUMO 

 

A várzea do Rio Paraíba do Sul não existe mais da forma como foi naturalmente 
moldada pela natureza. Por diversos fatores logísticos e econômicos, entre eles a 
rizicultura majoritariamente, foi retificado e sua vazão contida por meio de barragens 
e polders que modificaram a função de sua planície de alagamento, sem que, no 
entanto, a mesma deixasse de existir de fato. O IBGE e outras instituições 
governamentais como IGC, IPT entre outros delimita como válidos seus meandros e 
várzeas na configuração natural, demonstrando com isso a percepção de sua 
importância. No entanto, a especulação imobiliária ameaça, e tem ameaçado dia a 
dia, este lugar com subterfúgios de antropização, como os de elevação de sua cota 
por meio de aterramentos esparsos e sequenciais, muitas vezes autorizados de 
forma a fugir da legislação ordenatória deste ecossistema, invadindo-o, sem ser 
levado em conta o princípio da precaução sequer. A atuação do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente de Lorena, tem efetivado, com sucesso, algumas ações de 
proteção a este ecossistema. Sua conformação regimental, seu capital social e 
político têm colaborado com sua atuação nos campos de disputa que se 
estabeleceram desde sua homologação. O presente trabalho apresenta a análise 
dos procedimentos de como tem sido esta luta no intuito de manter na cidade 
qualidade de vida pela manutenção das condições naturais favoráveis. A questão 
que esta pesquisa enseja é responder se a conformação do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente de Lorena e suas ações são fatores que efetivam a gestão 
participativa como propõe a Constituição Federal? A verificação estatística sobre a 
existência dos Conselhos e a confirmação da participação popular dos CMMAs no 
Vale do Paraíba e o Estudo de Caso destas mesmas ações no município de Lorena-
SP no período de 2005 a 2017, procura demonstrar sua efetividade tanto da 
participação junto ao governo, como sua mobilização com os vários segmentos da 
sociedade, para mobilizar a reflexão da importância da participação da sociedade na 
gestão por meio dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. 
 
Palavras Chave: Conselho Municipal de Meio Ambiente. Efetividade. Campo. 
Gestão Participativa. 
  



Effectiveness in participatory Management: Municipal Council of the 
Environment of Lorena-SP: Case Study. 

 
ABSTRACT 

 

The lowland of the Paraíba do Sul River is no longer the way it was shaped naturally 
by nature. By various logistical and economic factors, among them the rice majority, 
was rectified and its flow contained by dams and polders that modified the function of 
its flood plain, without that, however, it ceased to exist of Fact. The IBGE and other 
governmental institutions like IGC, IPT among others delimits as valid its meanders 
and lowlands in the natural setting, demonstrating with this the perception of its 
importance. However, the real estate speculation threatens, and has threatened day 
by day, this place with human subterfuges, such as those of elevation of its quota by 
means of sparse and sequential landings, often permitted in order to evade the 
legislation protective of this ecosystem, invading it, without being taken into account 
the principle of precaution even. The performance of Lorena's Municipal Environment 
Council has successfully implemented some actions to protect this ecosystem. Its 
regimental conformation, their social and political capitals have collaborated with its 
acting in the dispute camps that have established itself since its approval. The 
present work presents the analysis of the procedures of how this struggle has been 
in order to maintain in the city quality of life by the maintenance of the favorable 
natural conditions. The question that this research is about is to respond if the 
conformation of the Municipal Environment Council of Lorraine and its actions are 
factors that effect the participatory management as proposed by the Federal 
Constitution. The statistical verification of the existence of the councils and the 
confirmation of the popular participation of the CMMAs in the Vale do Paraíba and 
the case study of these same actions in the municipality of Lorraine-SP in the period 
from 2005 to 2017, seeks to demonstrate its effectiveness of Participation with the 
Government, as its mobilization with the various segments of society, to mobilize the 
reflection of participation by the councils. 
 
Keywords: Environment Council. Popular Participation. Field. Participatory 
Management.  



RESÚMEN 

 

La llanura del río Paraíba do Sul ya no está conformada naturalmente. Por diversos 
factores logísticos y económicos, entre ellos, el cultivo del arroz principalmente, fue 
rectificado y su flujo contenido por las presas y los polders que modificaron la 
función de su llanura de inundación. Sin embargo, esta no ha dejado de existir de 
hecho. El IBGE y otras instituciones gubernamentales como el IGC, el IPT, entre 
otros, delimitan como válidos sus meandros y tierras bajas en el entorno natural, 
demostrando con ello la percepción de su importancia. Sin embargo, la especulación 
inmobiliaria amenaza, día a día, este lugar con subterfugios humanos, como los de 
elevación de su cuota mediante aterrizajes dispersos y secuenciales, a menudo 
permitidos, para evadir la legislación protectiva de este ecosistema, invadiendo, sin 
tener en cuenta el principio de precaución, incluso. La actuación del Consejería 
Municipal de Medio Ambiente de Lorena ha implementado con éxito algunas 
acciones para proteger este ecosistema. Su conformación de regimiento, sus 
capitales sociales y políticos han colaborado con su actuación en los campos de 
disputa que se han establecido desde su aprobación. El presente trabajo presenta el 
análisis de los procedimientos de cómo esta lucha ha sido para mantener en la 
ciudad la calidad de vida por el mantenimiento de las condiciones naturales 
favorables. La pregunta sobre la que se trata esta investigación es la de responder si 
la conformación del Consejo Municipal de medio ambiente de Lorena y sus acciones 
son factores que afectan a la gestión participativa según lo propuesto por la 
Constitución federal. La verificación estadística de la existencia de los Concilios y la 
confirmación de la participación popular de los CMMAs en el Vale do Paraíba y el 
estudio de caso de estas mismas acciones en el municipio de Lorena-SP en el 
período de 2005 a 2017, busca demostrar su efectividad de la participación con el 
gobierno, como su movilización con los diversos segmentos de la sociedad, tienen la 
intención de movilizar el reflejo de la importancia de la participación de las 
consejerías. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena, tem 

efetivado, com sucesso, algumas ações de proteção ao ecosssitema. 

Sua conformação regimental, seu capital social e político têm colaborado com 

esta atuação nos campos de disputa que se estabeleceram desde sua 

homologação. De um lado, os esforços por coibir ações depredatórias, de outro lado, 

a especulação e seus subterfúgios. E isto apesar de parecer, não é a resposta que 

se busca para o problema desta pesquisa. 

O presente trabalho, como pesquisação relata como tem sido esta luta. E a 

questão que esta pesquisa enseja é verificar se a conformação do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente de Lorena e suas ações são fatores que efetivam a 

gestão participativa como propõe a Constituição Federal e analisar o motivo dos 

eventuais insucessos. 

Ainda que considerada por muitos uma década perdida em termos de 

economia, a década de 1980, no campo das políticas sociais, gerou frutos muito 

importantes no Brasil (MALLMANN, 2008). Ela testemunhou, a partir nova realidade 

dada pela gestão participativa homologada na Constituição de 1988, a possibilidade 

de ter minimizada ou revertida a utilização do espaço das cidades seguindo sempre 

as regras do capital, das demandas de excedente, dos interesses político-

econômicos da classe abastada em detrimento dos interesses da população comum.  

A participação popular na gestão pública, novos atores sociais, com novo 

capital social, conformava um novo campo de disputa. 

As representações políticas e as soluções para os problemas locais passaram 

a poder ser encontradas de diversas formas; uma delas os Conselhos Municipais. 

As constatações com relação ao efeito das ações políticas desta nova forma e 

a constatação de recaírem e se efetivarem sempre nas cidades, deu a elas um foco 

e uma dimensão de importância nunca antes incorporada.  

O censo demográfico de 2010 do IBGE (IBGE, 2013) aponta que 

aproximadamente 85% da população do país se concentram em áreas consideradas 

urbanas. No estado de São Paulo, este número alcança quase 95%. 

A cidade, para existir, ocupa o espaço natural tornando-o antrópico. De início 

o toma impensadamente, dada a falta de informações sobre suas consequências. 
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Estas foram imensas, graves, nefastas e prejudiciais até para o poder econômico 

que é o principal agente desta tomada e, até hoje, persistem e novas se verificam. 

Por isso, a recuperação e a manutenção do meio ambiente natural que resta 

nas cidades é, hoje em dia, tópico de atenção e de preocupação das mesmas em 

todos os níveis; econômico, político, social e planetário. É inclusive o que tem 

conseguido frear o aspecto econômico predatório em muitas questões. 

Dentre as instâncias de participação popular relativas à gestão e que abarcam 

o cuidado com o meio ambiente merecem destaque os Conselhos Municipais de 

Meio Ambiente – CMMA, COMMAM ou CONDEMA, órgãos colegiados, criados para 

assessorar ao poder executivo municipal nas questões ambientais. 

Esta é uma pesquisa-ação cujo objetivo é verificar a efetividade das ações de 

um conselho municipal, já que recai sobre isto boa parte da preocupação acadêmica 

(AVRITZER, 2011). 

Isto é feito por meio da análise das ações e do percurso trilhado pelo 

COMMAM/Lorena na busca pela efetividade à proteção da várzea urbana da cidade, 

apontando os sucessos e insucessos desta trajetória institucional, os quais 

culminaram com um levantamento inédito da várzea urbana de Lorena, desejado há 

muitos anos pelos campos de disputa e de poder. 

Para alcançar tal objetivo, este trabalho está dividido em cinco (5) seções 

A seção “Fundamentação Teórica” apresenta os conceitos e as definições de 

Políticas Públicas e de Conselhos Municipais. Apresenta de fatos históricos pós-

ditadura, relativos à questão da gestão participativa.  

Também introduz os elementos bourdiesianos e de seus posteriores como os 

termos “agentes”, “atores sociais”, “habitus”, “capitais social, político e culturais”, e 

“campo de disputa” porque tomou de empréstimo como denominadores que 

auxiliaram a qualificar a efetividade da gestão compartilhada estudada. 

Com eles faz-se a análise e avaliação do (e no) campo de disputa 

estabelecido  por esta nova instância de poder que é a participação popular e a 

complexidade que deriva deste novo processo de entendimento e ação. 

Na seção, “Material e Métodos” é apresentada estatísticamente a existência 

de Conselhos Municipais de Meio Ambiente e a atuação ou não dos mesmos com 
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levantamento da existência das reuniões nas cidades da RMVPLN nos últimos 12 

meses 1. 

Este método contribuirá para medir a possibilidade de existência de 

participação dos CMMA na construção de Políticas Públicas, (PP) municipais no 

Vale do Paraíba. 

A análise da documentação do COMMAM Lorena nos anos de 2005 a 2012 

com relação as ações em defesa das várzeas da cidade e suas consequencias nos 

anos de 2012 até 2017 proverá, em certa medida, contorno para a atuação efetiva 

de um Conselho de Meio Ambiente premiado2. 

Na Seção “Resultados e Discussão” o “Estudo de Caso” apresenta a 

efetividade da participação popular, analisando os sucessos e fracassos nestas 

abordagens do COMMAM/Lorena. 

Assim, baseada nas informações documentais do Conselho, e pelas 

ferramentas de que os objetivos específicos apresentaram, foi feita a analise dos 

resultados do estudo de caso para avaliar a efetividade da participação nos 

Conselhos de Meio Ambiente e responder à pergunta da pesquisa. 

 

1.1 Objeto de pesquisa   

 

A efetividade da Participação popular nos Conselhos de Meio Ambiente no 

Vale do Paraíba e a efetividade na defesa de áreas de interesse de penetração 

especulativo pela elaboração das Leis de Planejamento Urbano.  

 

1.2 Problema 

 

Participar ativamente da gestão municipal, além de um direito constitucional, é 

antes de tudo, ganho para a própria gestão, pelo caráter democrático com que 

reveste as políticas públicas deixando ambos, poder público e sociedade, satisfeitos, 

na medida em que se dê ampla divulgação às ações pretendidas e em que a 

                                                
 

1
 Para o IBGE isto configura existência ou não do Conselho 

2
 Bourdieu diz que de fato, todo o meu empreendimento cientifico se inspira na convicção de que não 

podemos capturar a lógica mais profunda do mundo social a não ser submergindo na particularidade de 
uma realidade empírica, historicamente situada e datada. [...] O pesquisador pode, assim, indicar as 
diferenças reais que separam tanto as estruturas quanto as disposições (os habitus) e cujo principio é 
preciso procurar, não na singularidade das naturezas - ou das "almas" -, mas nas particularidades de 
historias coletivas  diferentes. (BOURDIEU, 1996, p. 15) 
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sociedade colabore em prol de sua elaboração e conservação, pois tudo refletirá o 

interesse comum. 

 

1.3 Justificativa 

 

Hoje em dia, as consequências das ações antrópicas sobre o meio ambiente 

têm influenciado diretamente o modo como a formulação das políticas públicas tem 

sido feita, e o aumento ao cuidado ampliado, ainda que o poder econômico, sinta-se 

incomodado e tenha sobre estas uma resistência em incorporá-las em seu escopo. 

Em vão. E sabem disso. 

Desta forma, a participação popular ganha legitimidade pela parte teórica, 

além da adquirida pela legalidade da Constituição Federal Brasileira (CF). 

A efetividade da participação da sociedade na gestão, que de forma geral, 

esta pesquisa apresenta, poderá futuramente proporcionar subsídios relevantes à 

definições de variáveis compositoras de índices de impacto ao meio ambiente. 

Estes índices poderão resultar elementos compositores de políticas públicas 

de desenvolvimento urbano, inseridas em parâmetros sustentáveis e com isto coibir 

a expansão exploratória indesejada sobre áreas sensíveis e restritas, de forma que 

elas venham a ser preservadas. 

Estas políticas públicas deverão, ainda, atentar para a desocupação das 

áreas afins que ainda não estejam consolidadas e promover a recuperação das 

mesmas. 

 

1.4 Objetivo Geral 

 

Avaliar a efetividade da participação do Conselho do Meio Ambiente de 

Lorena na construção das Políticas Públicas para o Município de Lorena. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar, perante análise de índices e aspectos acadêmicos de efetividade, o 

levantamento estatístico, embasado pela Pesquisa Básica dos Municípios – 

MUNIC, do IBGE, a existência e a atividade de Conselhos Municipais de Meio 
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Ambiente no Vale do Paraíba, como um fator de comprometimento institucional 

dos municípios sobre o fator ambiental; 

 Exemplificar, analisar e avaliar por meio de estudo de caso no município de 

Lorena, situações de efetividade do Conselho de Meio Ambiente do Município; 

 Identificar nos campos de disputa efetivados, os sucessos e insucessos, tendo a 

várzea do Rio Paraíba do Sul na porção urbana do município objeto deste 

estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Parafraseando Bursztyn e Bursztyn (2012), não é possível tratar de 

problemas tão complexos, como os que envolvem a gestão pública e os problemas 

de impacto ambiental sem recorrer a uma vasta gama de conhecimentos, 

“desenvolvidos e codificados em diferentes campos disciplinares e em ‘saberes’ 

cristalizados na cultura” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 28). Por isso este 

capítulo é vasto e diverso em temas que se pretende, sejam convexamente 

direcionados, de forma a subsidiar esta pesquisa. 

 

2.1 Aspectos Históricos 

 

Segundo Faoro (2001, p. 2) “Portugal surgiu da guerra, foi forjada pela guerra, 

vive dela e na morte suas armas e símbolos o acompanharão”. Forjado assim, torna-

se até entendível (mas não aceitável) que Portugal, ao tratar as terras brasileiras, 

dando terras prodigamente e concessões sem fiscalização repetisse, aqui, o modelo 

que sempre seguira: comando e subserviência tratados diretamente e sem 

questionamento. Para tal, a troca era: Confiança e serviços  presentes. Súditos 

leais  presentes. Traição  ruína e tributos, muitos.  

Entre o rei e os súditos não há intermediários: um comanda e todos 
obedecem. [...] A Coroa separava nos nobres — ricos-homens, 
infantes e cavaleiros — a qualidade de funcionário da qualidade de 
proprietário. (FAORO, 2001, p. 3-4). 

Mota (2012) ensina que: 

As cartas de sesmarias foram o principal instrumento jurídico-político 
com o qual o Estado português legislou sobre a apropriação territorial 
[...] Era a forma de atualizar sua soberania sobre as terras da 
colônia. [...] as cartas de sesmarias transformaram-se em títulos 
legítimos de propriedade, ou seja, documentos jurídicos da 
propriedade particular da terra. (MOTA, 2012, p. 3). 

Àquela época, o poderio econômico estava na produção agrícola, esta 

estabelecia as regras:  

As sesmarias eram concedidas, na América portuguesa, com 
cláusulas específicas para melhor direcionar o processo mercantil 
agroexportador, estabelecendo os limites da ocupação territorial, as 
formas e os meios de produção e os impostos devidos aos cofres. 
[...] Com uma carta de sesmaria em mãos, alguns súditos 
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conseguiam reforçar o seu poder sobre seus adversários políticos e 
frente à influência da elite local. (MOTA, 2012, p. 33-35). 

E isso vem desde o começo da colonização. Ainda conforme a autora (2012, 

p. 35), “a Coroa ao nomear indivíduos identificados por títulos ou categorias, 

acabava por produzir novos espaços de exclusão social”, o que fomentava ódios e 

campos de disputa, pois “a lei régia funcionava em detrimento dos costumes locais” 

(MOTA, 2012, p. 36). 

Holanda (1995) em Raízes do Brasil sucinta a atuação da corte portuguesa na 

colonização do Brasil: 

[...] Essa primazia acentuada da vida rural concorda bem com o 
espírito da dominação portuguesa, que renunciou a trazer normas 
imperativas e absolutas, que cedeu todas as vezes que as 
conveniências imediatas aconselharam a ceder, que cuidou menos 
em construir, planejar ou plantar alicerces, do que em feitorizar uma 
riqueza fácil e quase ao alcance da mão. (HOLANDA, 1995, p. 95). 

No entanto, tão distante dos olhos reais e do alcance de sua espada, as 

coisas não iriam funcionar tão bem assim. 

As consequências são as que se veem hoje. Hoje em dia o Estado, que 

deveria outorgar com mais cuidado e parcimônia, rende-se aos interesses 

econômicos em contrapartida aos interesses políticos, criando exemplos disto que 

ocorre hoje no Brasil: o poder dos interesses político-econômicos em detrimento a 

tudo o mais que não traga contrapartidas. O uso do solo um deles e o cuidado com 

meio ambiente, exemplos disso. 

 

2.1.1 Da burocratização do Estado à Crise Política e à descentralização. 

 

Após o início do processo de organização da administração pública no século 

XIX, com o problema da corrupção e do favorecimento (MILARÉ, 2011, p. 552), com 

o aprofundamento da crise do welfare state e “as convulsões econômicas, sociais e 

políticas” enfrentadas, principalmente a partir do final da década de 1970 do século 

XX, “o Estado é fortemente questionado tanto em suas funções quanto na real 

eficácia de suas ações interventoras na realidade social”  (TREVISAN; Van BELLEN, 

2008, p. 530). 

Então, buscou-se resolver o seguinte problema: se não era possível confiar 

nos representantes políticos, se havia desconfiança em relação aos atos dos 

representantes políticos e sendo a burocracia ineficiente e pouco transparente aos 
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cidadãos, o que fazer para não comprometer as instituições políticas democráticas, 

controlar a burocracia e assegurar a efetividade da gestão pública? Milaré (2011) 

descreve alguns instrumentos modelares: 

Os modelos construídos para enfrentar tal dilema tendem a incluir, 
por exemplo, estratégias de descentralização, a adoção de 
mecanismos de responsabilização dos gestores (responsiveness e 
accountability), a gestão pública por resultados, o incremento do 
controle social, além de dispositivos de participação social que visam 
chamar cidadãos e organizações cívicas para atuarem como atores 
políticos da gestão pública. (MILARÉ, 2011, p. 553) 

 

Juntas, outras reflexões geraram frutos, valorizando o papel de diferentes 

atores e suas práticas no espaço urbano. Destacam-se no começo dos anos 70. 

Henri Lefebvre com “O direito à Cidade” (1968), “Revolução Urbana” (1970) e “O 

pensamento marxista e a cidade” (1972), Manuel Castells com “A questão Urbana” e 

David Harvey com “A Justiça social e a cidade” (1980), são exemplos que 

proporcionam uma renovação significativa no debate crítico da pesquisa urbana em 

que o elemento “produção social” era fundamental. Ideias com as quais 

pesquisadores brasileiros estavam tendo contato. 

Durante o período militar isso não foi possível, mas, depois, acrescentado ao 

movimento da nova administração pública e à preocupação sobre o “mau 

planejamento das cidades brasileiras” (MARICATO, 2011, p. 101), o Estado passa a 

ser novamente intensa e reiteradamente questionado tanto em suas funções, quanto 

na real eficácia de suas ações interventoras na realidade social. 

Muito disso se deve às experiências de novo urbanismo estudadas e postas 

em prática na Europa, devido aos problemas de suas grandes metrópoles, Paris por 

exemplo. 

Desde meados dos anos 1980, as respostas ao dilema “necessidade de 

políticas públicas efetivas versus 3  garantia de controles democráticos” têm sido 

múltiplas, sempre em contextos históricos distintos, visto que a evolução das 

burocracias nacionais conheceu variações importantes. 

Segundo Maricato “a importação dos padrões do chamado ‘primeiro mundo’, 

aplicados a uma parte da cidade (ou da sociedade), mas sem o que Dahl (2001) 

chama “entendimento esclarecido”, contribuiu para que a cidade brasileira fosse 

                                                
 
3 

Grifo da autora como ressalto ao termo referente às disputas esportivas ou bélicas. 
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marcada pela modernização incompleta ou excludente” (MARICATO, 2000, p. 123). 

Este entendimento ainda está em processo. De início, o contato com as soluções e 

críticas na Europa ampliou este cenário. 

De posse deste capital social e de muito rancor contra os anos de ditadura, a 

pressão da sociedade civil organizada aconteceu, exercida, sobretudo, por 

arquitetos e urbanistas, engenheiros e geógrafos aliados às forças da Igreja 

Católica, simpatizantes da filosofia da Teologia da Libertação, e sobrepujou a 

resistência, priorizando os movimentos sociais, porque a participação popular na 

política, à época, era praticamente nula.  

Houve mobilização e esta pressão surtiu efeito, fazendo com que o 
nível de exigência e cobrança para a participação da sociedade nas 
políticas públicas fosse aumentada, assim como o aumento de 
liberdade (MARICATO, 2011, p. 124). 

 

E assim, várias ações sociais começaram a incorporar a participação da 

população nas decisões das administrações públicas sob o “mote da ‘inversão de 

prioridades’”. Gohn (2004; 2010; 2011) destaca que na década de 1970, os fortes 

movimentos populares pela democratização do país, “espontâneos e com forte 

senso de justiça” (CARDOSO, 1984, p. 216) e exigiram espaços de representação 

popular. 

Maricato (2011) diz que “os movimentos urbano e operário inauguraram uma 

nova forma de fazer política no Brasil” (Op. Cit. pp. 100-101).  

Após a possibilidade das eleições municipais, esta dinâmica ganha um novo 

impulso com a Esquerda administrando grandes cidades como Porto Alegre e São 

Paulo, e a presença da participação popular no Orçamento Participativo de Porto 

Alegre, e o surgimento de conselhos gestores. A participação aparece, assim, como 

“o aríete contra a injustiça social”. (LAVALLE, 2011, p. 34) 

Em 1987 instala-se a Assembleia Nacional Constituinte e com a Constituição 

Federal de 1988 os municípios ganharam mais autonomia, por se tornarem entes 

federados e a participação, outrora popular, tornou-se cidadã. (LAVALLE, 2011, p. 

34) 

Os professores Magalhães e Souza (2011) ensinam que a autonomia dos 

Municípios estivera prevista em outras Constituições, mas, na de 1988, “além de 

ampliar as competências municipais, o aspecto novo foi o de conferir a capacidade 

de promover sua própria organização e funcionamento” (p. 3). 
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O conteúdo dessa capacidade constitui as competências municipais, que são 

divididas nas seguintes funções: 1) Organizadora (por meio da Lei Orgânica 

Municipal); 2) Autogestão; 3) Administrativas compartilhadas com os demais entes 

da Federação; e 4) Legislativas exclusivas e suplementares (MAGALHÃES; SOUZA, 

2001, p.2). 

Segundo Pereira, Mungai e Cruz (2007, p.10) “A descentralização defendida 

pela Constituição Federal de 1988 fortaleceu o papel dos municípios brasileiros na 

gestão do seu espaço, especialmente no que se refere às políticas ambientais. Um 

desafio para as representações políticas locais”. 

 

2.1.2 A década de 1980 e o Meio Ambiente 

Mallmann (2008) afirma que mesmo considerada, por muitos, a década 

perdida em termos de economia, a década de 1980 gerou frutos muito importantes 

no campo das políticas sociais no Brasil. 

Em termos de Meio Ambiente, foi instituída a Política Nacional de Meio 

Ambiente, pela Lei Federal N.º 6938/1981 que criou o Sisnama – Sistema Nacional 

do Meio Ambiente, constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e [então] dos Municípios, assim como as fundações 

instituídas pelo poder público, tornando-os parte do Sistema Nacional. Desta forma, 

a prerrogativa de participação popular culminou nesta década de 80 do século XX, 

deixando de ser uma luta por direitos e passando a ser política pública. 

Este cenário atribuiu aos municípios responsabilidades acerca do meio 

ambiente local, 

[...] para o processo de descentralização e democratização da gestão 
ambiental na esfera pública com autonomia e responsabilidades na 
gestão ambiental para os municípios e com elas se estabeleceu a 
possibilidade institucional da representação social nas decisões do 
executivo municipal. (LEME, 2010). 

Anos mais tarde, em 1992, a Cúpula dos Povos (2012), dentro da Conferência 

Ambiental Mundial “Rio-92” ressaltou e reconheceu que a influência direta sobre o 

meio ambiente se dava no âmbito local, sendo reconhecido às cidades o papel 

relevante que a Constituição de 1988 havia dado a elas, quando da configuração 

tripartite da federação em âmbito mundial. 
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Milaré (2005, p.181) diz que “é consensual que não se pode fazer uma gestão 

ambiental eficaz sem a implementação de políticas públicas com participação 

comunitária”. 

Para o Ministério do Meio Ambiente brasileiro (2017) “é no município que 

ocorre grande parte dos problemas que afetam o Meio Ambiente e 

consequentemente a qualidade de vida das pessoas”. Pode ser tanto o teatro de 

conflitos crescentes como o lugar geográfico e político da possibilidade de soluções. 

(SANTOS, 2008, p. 11). É nele, portanto, que ações capazes de prevenir e 

solucionar passivos, organizar a gestão e criar as leis para lograr desenvolvimento 

sustentável e economia ecológica acontecem. 

 

2.1.3 Da Constituinte de 1988 

 

A constituinte se configurou como campos de disputa muito claros e há uma 

crítica muito grande quanto à composição da Constituição Federal que, segundo 

dizem os jornais da época4, se deu desta forma: 

[...] uma constituinte formada pelas pessoas que representavam o 
status quo do controle governamental da época, criando uma “nova” 
Carta Magna, que compunha interesses de grupos (pré) 
estabelecidos (GAZETA MERCANTIL, 11/08/87). 

A respeito disto, Bourdieu (2001) fala que “as ideologias, servem a interesses 

particulares que tendem a apresentá-las como interesses universais, comuns ao 

conjunto do grupo” (2001, p. 10). “Material velho”, estabelecendo um “novo” modelo 

de gestão. 

Ainda conforme os jornais da época, a Constituinte não foi feita sem conflitos 

(SANTOS, 2008). Os jornais da época assinalavam as dissidências contra “pratos 

feitos”, “conservadorismo” e “monopólios5”. 

As reações em bloco contrárias aos arranjos e decisões das 
lideranças partidárias são analisadas por muitos parlamentares como 
uma tendência natural e não como movimento rebelde 
inconsequente. (ROCHA, 1987).  

                                                
 
4
 Gohn (2004)  se utilizou de jornais para elaborar um artigo que fala de participação e efetividade: Os 

movimentos e as lutas no período de 1964 a 2004 em São Paulo. 
5 Grifo da autora na compilação de palavras frequentemente encontradas nos textos da época lidos 
para este estudo. 



30 

A reportagem “Grupo quer escapar do dirigismo” de Ingrid Rocha apresentava 

o panorama político da seguinte forma. 

[...] havia muita dúvida na consecução das emendas e dos 
acréscimos populares à Constituição. Em sua maioria, os 
constituintes conservadores não queriam estabelecido o direito da 
ampla participação popular no governo (ROCHA, 1987, p. 04). 

Maricato (2011, p.130) reafirma isso citando a lembrança de Florestan 

Fernandes de que o subdesenvolvimento “vai além do atraso e da dependência, 

sendo também consequência de uma burguesia retrógrada, avessa a mudanças e 

avanços”. Nos países centrais, muitas vezes exemplo para nossa cultura, isso 

ocorreu diferentemente quando “apresentou um caráter revolucionário quando 

liberou o trabalhador da relação servil”. Assim,  

A herança escravocrata e o desprestígio do trabalho, o patriarcalismo 
e a condição inferiorizada da mulher, o patrimonialismo e a 
privatização da esfera pública, o personalismo e a rejeição às 
relações impessoais e profissionais, o clientelismo e a 
universalização da política do favor, contrariamente ao 
reconhecimento dos direitos, a tradição autoritária negando a 
cidadania, estão presentes em cada m² [metro quadrado] da cidade 
periférica. (MARICATO, 2011, p.131) 

A reportagem “A conquista de um espaço político” de editorial, sem autor 

registrado6 relata que o senador João Paulo Bisol (PMDB-RS),  

Lamentava que as emendas de iniciativa popular não entrassem na 
Constituinte com a força que merecem, pois com a Constituição 
sendo elaborada nos gabinetes e com os grupos que se formaram 
dentro da Constituinte, propostas populares não serão levadas em 
consideração na proporção em que deveriam. [...] pelo menos as 
emendas assinadas pela população servirão para intimidar os 
parlamentares e que os conservadores estariam sendo obrigados a 
assumir seu papel e estão sendo desmascarados (GAZETA 
MERCANTIL, 1987, p. 06). 

Na mesma reportagem havia um relato do medo de confronte agressivo caso 

emendas de iniciativa popular não fossem levadas em consideração:  

O professor e sociólogo Florestan Fernandes (PT-SP) teme uma 
reação do confronto se propostas como a reforma agrária, com 
previsão de mais de um milhão de assinaturas, não sejam 
devidamente contempladas dentro do novo texto da Constituição. "A 

                                                
 
6
 O nome do autor do texto não se encontra registrado nem no banco de dados do Senado Federal, 

onde se encontraram os textos desta seção. 
http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/S582YN7NE6AKR7YVX8P7ILNTVCSN11D8T34S85B9Q2AG51GF2V-
04871?func=full-set-set&set_number=004006&set_entry=000004&format=999 
 

http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/S582YN7NE6AKR7YVX8P7ILNTVCSN11D8T34S85B9Q2AG51GF2V-04871?func=full-set-set&set_number=004006&set_entry=000004&format=999
http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/S582YN7NE6AKR7YVX8P7ILNTVCSN11D8T34S85B9Q2AG51GF2V-04871?func=full-set-set&set_number=004006&set_entry=000004&format=999
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desilusão pode aumentar a possibilidade de conflito, mas no 
momento, ainda não podemos prever se esse descontentamento 
será transformado em guerra” (GAZETA MERCANTIL, 1987, p. 6). 

E, também o medo de que entremeio aos textos legítimos, outras proposituras 

não oriundas de movimentos populares fossem inseridas nos textos como sendo 

legítimas: 

[...] o deputado Octávio Elísio, (PMDB-MG) entende que é preciso 
diferenciar as emendas de iniciativa popular daquelas em que os 
subscritores se aproveitaram dessa alternativa para tentar incluir 
algumas propostas na nova Constituição (GAZETA MERCANTIL, 
1987, p. 06). 

Sobre isso muito apropriado lembrar que: 

A cultura dominante contribui para a integração real da classe 
dominante, [...] para a integração fictícia da sociedade em seu 
conjunto, [...] à desmobilização das classes dominadas, para 
legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento de 
distinções para a legitimação dessas distinções (BOURDIEU, 1989, 
p. 30). 

Estes fatos mostram o que a teoria ressalta. 

As reportagens, colhidas do meio de dezenas de outras, traz material 

bastante significativo para dar mostras das teorias de campo (BOURDIEU, 1975, 

1996; PUTNAM, 2006; THIRY-CHERQUES, 2011) e da do Pensamento Complexo 

de Morin (2003). Pode-se perceber claramente o antagonismo e a disputa de poder 

dentro da constituinte. 

Em 12 de agosto de 1987 [...] A CUT e a CGT enviariam suas 
propostas assim como a FIESP com textos claramente opostos. [...] 
O “peso das emendas populares era muito grande” 7  e conciliar 
interesses tão conflitantes era bastante difícil. [...] A constituinte 
receberá emendas prevendo amplos direitos aos trabalhadores, 
formuladas pela CUT e pela CGT; drásticos instrumentos de reforma 
agrária propostos pela campanha nacional de reforma agrária; 
defesa das estatais. [...] Terá também duas emendas populares da 
FIESP que propõe dez artigos a serem incluídos no capítulo da 
ordem econômica, entre eles um8 que dispõe sobre os direitos dos 
trabalhadores. A proposta defende a livre iniciativa, de associação de 
capitais e de pessoas para a exploração da atividade econômica, a 
liberdade de concorrência, a igualdade entre as empresas, a garantia 
ao direito de propriedade. [...] Ao trabalhador, garante a participação 
no resultado da empresa e, programaticamente, assegura "condição 
de trabalho e de vida compatíveis com a dignidade humana". [...] 
Com a emenda popular que patrocinou, a FIESP pretende tornar 
vitoriosa a tese de que a Constituição não deve detalhar os direitos 

                                                
 

7
 Fala do relator da Comissão de Sistematização, deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM). 

8
 Grifo do autor 
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dos trabalhadores9. Estabilidade no emprego e jornada de trabalho 
de 40 horas, dois direitos previstos no projeto em discussão na 
Constituinte, não devem de estar na Constituição, [...] A emenda da 
FIESP pretende manter tudo como está na estrutura 10  (GAZETA 
MERCANTIL, 1987, p. 6). 

 

2.2 Participação Popular 

 

“Finally, complex problems cannot be solved by complex solutions” 

(IVANOVA; ROY, 2007, p. 04). 

A participação é inerente à natureza social do homem, evoluindo desde as 

tribos e os clãs dos tempos primitivos até hoje e é um aspecto indissociável à 

democracia.  

A origem etimológica de participação encontra-se em “participatio”, do latim, 

que significa ter parte na ação. Democracia é participação por definição. 

É possível situar o início da discussão mais sistemática sobre participação 

popular “nos anos 30 e 40 deste século, em relação estreita com o surgimento das 

políticas públicas”. (VALLA, 1998, p.8) 

[...] de forma geral, participação popular compreende as múltiplas 
ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar a 
formulação, a execução, a fiscalização e a avaliação das políticas 
públicas e/ou serviços básicos na área social (saúde, educação, 
habitação, transporte, saneamento básico etc.) (VALLA, 1998, p.09). 

Milani (2008, p. 551) diz que a participação social na gestão se tornou, nos 

anos 1990, “um dos princípios organizativos, aclamado” dos processos de 

formulação de políticas públicas e de deliberação democrática em escala local. 

[que fez] fomentar a participação dos diferentes atores políticos e 
criar uma rede que informe, elabore, programe e avalie as políticas 
públicas são, hoje, peças essenciais nos discursos de qualquer 
política pública (auto) considerada progressista (MILANI, 2008, p. 
551). 

Com isso, acompanhou-se a ascensão da ideia de participação vinculada 

marcada pela institucionalização da consulta da “sociedade civil organizada” nos 

processos de formulação de políticas públicas locais. 

                                                
 

9
 Grifo do autor 

10
 Grifo do autor 
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Novas relações entre o Estado e a sociedade civil, foram instituídas, mediante 

novos formatos institucionais; surgia o Terceiro Setor. 

Desta forma e concordando com Vieira (2009), a Administração Pública, abre 

espaço para, novos métodos de atuação voltados para a cultura do diálogo que tem 

adotado, de forma a favorecer o trabalho da sociedade para ela mesma e dá a 

entender que percebe que sua administração depende da vitalidade das 

intervenções sociais,  da dinâmica dos atores sociais e da rede de interação. 

A participação deve abranger maior gama possível da população local, pois 

entre outras coisas, a participação garante o controle da corrupção, o uso devido de 

fundos e verbas, pois muita centralidade pode levar à corrupção. 

Quando a população participa da fiscalização dos serviços públicos, estes 

tendem a melhorar em transparência, qualidade e oportunidade.  

Para Santos (2000, p.17-20) e Baquero (2001) “a força política da 

representação social está na mobilização dos movimentos sociais e das entidades 

na rua, na imprensa, na mídia” [...], pois “se o equilíbrio do pluralismo perde força, os 

conselhos se enfraquecem” (2000, p.17) e a democracia fica estagnada e os 

cidadãos perdem a confiança nas instituições e nos políticos (2001). 

Assim, fazer os cidadãos e as organizações da sociedade civil (OSC) 

participarem no processo de formulação de políticas públicas foi transformado em 

modelo da gestão pública local contemporânea (GOHN, 2000; SANTOS, 2000; 

MILANI, 2008). 

Mas, apesar da profusão de Conselhos existentes (ABRAMOVAY, 2001, 

p.121) e fomentados pela institucionalização, enormes dificuldades são encontradas 

para atrair a participação dos cidadãos para o compartilhamento da gestão pública 

participativa; desde a tarefa de identificar os atores sociais, até mobilizá-los. 

As questões econômicas mobilizam muito mais pessoas, do que as que não o 

são. Então, forma-se um “gap” importante. Em 2009 o IPEA atestava em seu 

caderno anual que “a participação popular e o controle social sobre a gestão 

municipal é muito limitado, quando existente” (2009, p. 518). E diagnostica isto como 

“preocupante”, pois, segundo o Instituto, o que se vê é “a baixa participação popular 

e uma governança marcada pela presença preponderante de atores políticos e 

agentes econômicos” (IPEA, 2009, p.518). 

Assim, o consenso em torno do ideário participacionista que busca equilíbrio 

entre o governo e a representação social fica prejudicado. 
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Certas camadas da sociedade perceberam as vantagens de participar 

ativamente e gestão. Há estudos (PIRES et al., 2011) que mostram certa tendência 

de “empoderar neste campo de disputa e poder, representações que, de fato, 

constituem o outro lado do campo de disputa, ou seja, as ‘classes dominantes”.  

Os conselheiros, no que se refere à renda, escolaridade e 
engajamento político-partidário, estão bem acima da média nacional. 
A heterogeneidade na composição, verificada pela diversidade das 
organizações representadas nos conselhos, caminha, assim, ao lado 
de uma tendência à elitização da participação (TATAGIBA, 2005, p. 
209). 

Atualmente há de tudo, de ostracismo a participação exacerbada, mas a 

percepção de que os instrumentos de manipulação na e da república e a corrupção, 

quanto mais aumentam, mais causam o desespero e a sensação de impotência, 

podendo levar a sociedade a deixar de tentar, por falta de resultados. Isto é fato 

consensual (PIRES et a6., 2011; GOHN, 2003). Por isso, a importância dos estudos 

que meçam, demonstrem, avaliem e possam estipular efetividade na participação 

popular. 

2.3 Produção do Espaço  

A produção do espaço é um processo contínuo e sincrônico. E por ser 

contínuo, ainda que não linear, é também um processo cujos resultados são 

desconhecidos. 

As cidades foram consideradas como o local onde as mudanças e os acertos 

de problemas acontecem. Conforme Santos, (1997) a possibilidade de ação do novo 

espaço institucionalizado, a cidade, reveste-se da necessidade de ações práticas da 

sociedade perante a novidade para si. 

O inter-relacionamento entre os diversos atores sociais não é fácil nem 

desprovido de disputas, pois lidam com diversos interesses e necessidades entre os 

co-habitantes do mesmo espaço que, em regra, são complexos e, podem ser, 

antagônicos. Então surgem disputas.  

Santos (1997) afirma que, conforme os interesses dos atores sociais se 

manifestem e campos de disputa se estabeleçem, os resultados se dilatam ou se 

retraem em qualidade de ações sobre o espaço e não é diferente nas cidades que 

mesmo estando  “fadada a ser tanto o teatro de conflitos crescentes, como o lugar 

geográfico e político da possibilidade de soluções” (SANTOS, 2008, p.11) estará 
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sujeita à vontade dos atores sociais para lograr proporcionar o desejado bem estar 

comum, a qualidade de vida e a paz que podem ser descritos como 

desenvolvimento urbano equilibrado nos vários aspectos sociais e sustentável 

principalmente. Isto é um desafio hercúleo, pois há muito conflito de interesses em 

jogo.  

Desafios para a promoção do desenvolvimento urbano e principalmente do 

desenvolvimento urbano sustentável permanecem. 

A segregação socioespacial, as deficiências na infraestrutura urbana, os 

processos de gentrificação, a deterioração da qualidade de vida e o déficit ou a 

precariedade habitacional, (MARICATO, 2000; 2011), sobretudo para a população 

mais vulnerável, o aumento do egoísmo, gerado por tantas demandas não 

satisfeitas, são exemplos factuais e atuais do inter-relacionamento complexo e 

problemático destes novos campos de disputa (BOURDIEU, 1996). 

Ainda há “uma grande ignorância” sobre como lidar com estas 
questões. Um efetivo “não saber o que fazer”. Somos “analfabetos 
urbanísticos” diz Maricato (2011, p.45) e com uma “imensa 
ignorância generalizada sobre o espaço geográfico e urbano no 
Brasil”. (MARICATO, 2011, p. 45) 

A questão central de crítica e de estudo é a tomada de decisão e a 

elaboração de políticas públicas ou simples criação de leis favorecendo o modelo 

econômico sem a participação da sociedade em seu pleno direito constitucional de 

coparticipe na tomada de decisão. “A lógica mercadológica que parece perpassar 

outros espaços” (KOGA, 2013, p. 38). 

 

2.3.1 O espaço sustentável 

 

No âmbito do Meio Ambiente, as questões sobre uso do solo se agravam e o 

contraste é ainda maior, porque há um campo de disputa (BOURDIEU, 1989) 

acirrado entre o interesse econômico e o de conservação (PIRES et al., 2011) que 

ao longo da história tem regulamentado o espaço. 

No entanto, o meio ambiente não deve ser visto como uma barreira ao 

desenvolvimento, mas como parte deste processo e, portanto, as políticas 

ambientais deveriam ser partes integrantes da política de desenvolvimento e 

consideradas no âmbito do planejamento econômico e social (IVANOVA; ROY, 

2007). A necessidade de preservação ambiental, que, hoje em dia, tem sido, 
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segundo Maricato (2011), “o único fator capaz de atenuar a imposição capitalista 

sobre o espaço”. 

Mas a forma de fazer isso precisa ser eficiente. Um dos textos do Caderno do 

IPEA, Funções Públicas de Interesse Comum nas Metrópoles Brasileiras: 

Transportes, Saneamento Básico e Uso do Solo (2009), trata da Região 

Metropolitana, mas um paralelo pode ser construído, sem prejuízo da verdade, 

adequando o texto do termo Metrópole para a Cidade. 11 

Então, adaptando de IPEA (2009, p. 518) pode-se dizer que: 

Uma governança frágil e marcada pela presença de poucos 
segmentos sociais, sobretudo [...] interesses predominantemente 
privados, transforma a gestão urbana12  e [ambiental] em refém e 
acaba contribuindo para a construção de uma cidade menos 
inclusiva, marcada pela segregação socioespacial e pela produção 
de um espaço urbano voltado prioritariamente para a produção de 
lucros e ganhos imobiliários, em uma direção oposta ao que 
preconiza o Estatuto da Cidade. (IPEA, 2009, p. 518.) 

Da mesma forma que sobre a produção de um espaço urbano, não se pode 

deixar de atentar para o espaço natural, onde a cidade está incluída. 

De acordo com várias definições, a sustentabilidade pode ser definida como 

“a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio 

ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras”. (ONU, 

1991). O tripé da sustentabilidade (                                          Figura 1) criado por 

John Elkington em 1999, mostra onde está o ideal de sustentabilidade desejado. 

No ponto de equilíbrio. 

                                                
 
11

 Ambos os grifos, da autora. 
12

 No texto original o termo grifado é “metropolitano”. (N.A.) 
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O tripé tem por objetivo de, alguma forma, tentar despertar a conscientização 

sobre a importância do meio ambiente, ressaltando a configuração necessária ao 

gerenciamento ideal das instâncias humanas, com relação à sustentação da vida no 

planeta. 

A conformação carregada  de significado mostra que a organização humana 

deve levar em consideração não somente questões econômicas, mas também 

questões sociais e ambientais visando este ponto de equilíbrio em tudo o que se 

relacione com quaisquer atividades sobre o planeta. 

A generosidade do tripé de Elkington (1999)                                           Figura 

1 cede lugar em igual proporção a todas as instâncias e diversos relatórios atestam 

nível de limite em cada uma. E mesmo no nível do limite, as instâncias sociais a 

ambientais não tem sido respeitadas pelo poder público, na condição de 

representante do povo, menos ainda pelo poder econômico, representante de si 

mesmo. 

Os interesses econômicos têm suplantado os interesses da coletividade ou a 

coletividade não tem encontrado meios para fazer-se ouvir adequadamente quanto a 

estas disputas. 

 

2.4 Sobre Capitais e empoderamento 

 

Embora não exista uma definição universalmente aceita de Capital Social, 

frequentemente se extrai de Putnam (2006, p. 19) Capital Social como "conexões 

entre as redes sociais dos indivíduos e as normas de reciprocidade e confiabilidade 

                                          Figura 1 – Tripé da Sustentabilidade. 

 

                                                           Fonte: Elkington, 1999. 
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que surgem a partir deles”. “Confiança, normas e sistemas que contribuem para 

aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas” (PUTNAM, 

2006, p. 177 apud ORTEGA; MATOS, 2013, p. 44). 

O trabalho de Bourdieu separa o mundo em classes que disputam. O termo 

“lutas”, muito usado pelo autor, se assenta confortavelmente e sobre 

empoderamento, a definição a seguir é interessante para a pesquisa que segue: 

"o mundo social pode ser concebido como um espaço 
multidimensional construído empiricamente pela identificação dos 
principais fatores de diferenciação que são responsáveis por 
diferenças observadas num dado universo social ou, em outras 
palavras, pela descoberta dos poderes ou formas de capital que 
podem vir a atuar, como azes num jogo de cartas neste universo 
específico que é a luta (ou competição) pela apropriação de bens 
escassos... os poderes sociais fundamentais são: em primeiro lugar o 
capital econômico, em suas diversas formas; em segundo lugar o 
capital cultural, ou melhor, o capital informacional também em suas 
diversas formas; em terceiro lugar, duas formas de capital que estão 
altamente correlacionadas: o capital social, que consiste de recursos 
baseados em contatos e participação em grupos e o capital 
simbólico, que é a forma que os diferentes tipos de capital toma uma 
vez percebidos e reconhecido como legítimos." (BOURDIEU, 1987, 
p. 4 apud SILVA, 1995). 

Isto se refere integralmente com o processo de participação popular na 

gestão. Da mesma forma como o conceito de capital social de Bourdieu que difere 

um pouco de Putnam (2000), mas que, neste contexto podem ser associados. 

Para Bourdieu (1989) Capital Social é o 

[...] conjunto de recursos atuais e potenciais que estão associados à 
posse de uma rede durável de relações de “interconhecimento e 
inter-reconhecimento” e seu conceito surge a partir do conceito de 
“habitus” (atitudes, comportamentos, modos de expressão, 
vestimentas, concepções e disposições), uma vez que os grupos 
desenvolvem “formas de ser no mundo”, todas compartilhadas por 
indivíduos de uma mesma classe. (BOURDIEU, 2010, p. 67 apud 
ORTEGA; MATOS, 2013, p. 50).  

Ortega e Matos dizem que os estudos de Capital Social identificam dois 

componentes chave do capital social atualmente: redes sociais e confiança 13 

(ADLER; KWON, 2002; GLANVILLE; BIENENSTOCK, 2009), ou ao que alguns 

estudiosos se referem como os componentes estruturais e cognitivos do capital 

social 14. 

                                                
 
13

 Grifo da autora. 
14

 Grifo da autora. 
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Elas emergem como fruto tanto da extensão da rede desenvolvida por um 

agente, “unida por ligações permanentes e úteis”. (BOURDIEU, 2010, p. 67 apud 

ORTEGA; MATOS, 2013, p. 50) quanto do “volume do capital possuído de sua 

posição no interior do grupo ou do campo a que ele pertence e que define o capital 

específico do grupo”. (ORTEGA; MATOS, 2013, p. 51). 

Para Ortega e Matos, (2013, p. 51), o capital social é gerado em confiança e 

reciprocidade em relações sociais que resultam em recursos sociais, para indivíduos 

e para as sociedades. As fontes de capital social, pessoal e coletivo são as mesmas, 

mas os recursos gerados diferem dependendo deles ser individual ou coletivo. 

os estoques de capital social, como confiança, normas e sistemas de 
participação tendem a ser cumulativos e a reforçar-se mutuamente 
(PUTNAM, 2006, p. 186 apud ORTEGA; MATOS, 2013, p. 38). 

O conceito de capital social proposto por Putnam e Goss (1993, apud 

SIISÍÄINEM, 2000) possui três componentes essenciais: a) normas e obrigações 

morais; b) valores sociais, especialmente a confiança; c) redes sociais, 

destacadamente as associações voluntárias. (SIISÍÄINEM, 2000, p. 1), 

Segundo Putnam (2002), o conceito que enfoca a importância da 
promoção e do fortalecimento da solidariedade – capital social – não 
é novo, pois tem sido reinventado pelo menos seis vezes desde que 
apareceu nos trabalhos de Hanifan (1916). Em tempos recentes o 
conceito de capital social tem sido utilizado de maneira 
multidisciplinar, levando a um consenso de que a evidência gerada 
por esses estudos permite afirmar que as características da 
sociedade civil afetam a saúde da democracia, das comunidades e 
das pessoas (PUTNAM; GOSS, 2002 Apud ORTEGA; MATOS, 
2013). 

Para o autor, “a cooperação voluntária é mais fácil numa comunidade que 

tenha herdado um bom estoque de capital social sob a forma de regras de 

reciprocidade e sistemas de participação cívica” (PUTNAM, 2006, p. 177),  

Assim, o bom funcionamento do sistema econômico, e ao mesmo tempo, 

níveis elevados de integração política, decorreriam de uma bem-sucedida 

acumulação de capital social. 

Nessa perspectiva, para Ortega e Matos (2013, p. 38) um desenvolvimento 

virtuoso resultaria de altos índices de cooperação, confiança e reciprocidade, 

construídos a partir da capacidade da sociedade em se organizar visando ao bem-

estar coletivo. 

Concordamos com Ortega e Matos (2013, p.39) com sua hipótese que  
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[...] os processos de desenvolvimento, devem envolver pactos sociais 
que reconheçam as junções, ligações e confluências sem excluir os 
conflitos de interesse envolvidos, originários de lutas por manter ou 
ampliar posições ocupadas na estrutura de distribuição de posições 
de um campo social específico, porém buscando construir condições 
propícias para a seu concerto. 

Para efeitos de este trabalho e para não alongar a teoria que não é 

essencialmente estruturante do estudo de caso, a linha adotada para capital social é 

a de que enlaça os aspectos relacionais positivos acima descritos como “recursos” a 

que se tem acesso por meio de “suas conexões”. E que são estudados em Van 

Beuningen e Schmeets (2103) no trecho traduzido do texto completo 15. 

[...] A confiança e a participação foram identificadas como 
componentes chaves do capital social, embora os estudos muitas 
vezes incluam apenas um dos dois como definição síntese de capital 
social (BREHM; WENDY, 1997; COLEMAN 1990; GUILLÉN; 
COROMINA; SARIS, 2011; NEIRA; VÁSQUEZ; PORTELA et al., 
2009). 

E, sem a menor pretensão de conclusão, pode-se dizer que “se as ideias 

destes autores em combinação ressaltam os valores coletivos e a integração social 

além do aporte de Bourdieu que se constrói em torno do ponto de vista de um ator 

engajado em lutas por interesses sempre conflitivos” (SIISÍÄINEM, 2000, p. 10). 

E na crença disto como factual entende-se ser necessário estimular que as 

lideranças sejam formadas para suprir o gap que em muitos casos são a informação 

e o engajamento, ou seja, a falta deles, pois onde o gap está coberto (tome-se o 

exemplo de Porto Alegre), surge o interesse. 

E isso é aquisição de capitais; capital social, capital político e 

empoderamento. 

Em sociedade, as disputas sempre acontecem e as posições ganham 

contornos de cada habitus16, mas as pessoas aprendem com as circunstancias e se 

                                                
 

15
 Social capital has been referred to as the resources the individual has access to by using their 

connections (Paxton 1999; Putnam 1995), while others have focused primarily on social norms and 
obligations (Coleman 1988). We refer to Neira, Vázquez, and Portela (2009) for an overview of social 
capital definitions. We do not propose a single definition, but want to bring the key social capital 
components together into one index. Trust and participation have been identified as key components of 
social capital although studies often include only one of the two as social capital proxy (Brehm and Rahn 
1997; Coleman 1990; Guillen, Coromina, and Saris 2011; Neira et al. 2009). 
16

 “O habitus é o termo que descreve a prática incorporada pelo agente em sua relação com o campo em 

que se situa” [...] “com o objetivo de tomar posição frente a outras perspectivas sociológicas” e a “a 
romper com o determinismo estruturalista, que não leva em consideração a motivação dos agentes e a 
autonomia dos campos”. (BOURDIEU, 1972:60) 
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moldam ao que lhes imprime impressões duradouras, ou seja, como participantes de 

seu próprio modo de se produzir e assim se transformam. Em síntese, vê-se 

claramente que o habitus também é mudança, ou decorre de situações recorrentes 

na sociedade e que implicam modificações de atitudes e comportamentos, e admitir 

que o conflito esteja sempre presente na sociedade. Como é de fato no Âmbito da 

participação popular nos países de democracia recente. 

Por isso não se pode definir como fechado o campo de atuação nas políticas 

públicas. 

Mesmo sendo um campo de disputa acirrado, ambas as partes têm a 

possibilidade de mudar. Basta que o espaço para argumentação seja franqueado 

com tempo e não objetivamente tomado e a Illusio17 não consolidada; as mentes 

(interesses), abertas. Além disso, que os participantes estejam cientes das facetas e 

especificações dos assuntos debatidos. 

Cabe ao governo, por detentor dos recursos, a abertura a tal debate. A teoria 

praxiológica foge de pré-determinismos impostos pelas outras teorias sociais. 

Em termos de cidade [e no caso das várzeas que são franjas da maioria das 

cidades no Vale do Paraíba] isso começa com o planejamento e com a ideia clara de 

que cidade nós desejamos? 

Uma das formas empoderadas de participação da sociedade na gestão e já 

citadas é o Conselho Municipal ou Conselhos Gestores de Políticas Públicas; canais 

estratégicos na definição e na implementação de políticas públicas (FONSECA; 

BURSZTYN; MOURA, 2012, p. 184) e que segundo Gohn (2000, p. 175) “não é 

nova” e que forma-se partindo de lideranças estruturadas no meio interessado. Novo 

campo de disputa. 

Às lideranças formadas, é necessário que estejam a par de todo o processo 

gestor, conhecendo as leis e as estratégias de melhor gestão sobre o ordenamento 

territorial. Devem estar fundamentadas nas necessidades locais, que devem ser 

localmente levantadas e conhecidas a fundo por esta sociedade, de forma que ela 

venha a ter a clara noção de todos os aspectos e segundo vários pontos de vista. 

                                                
 

17
 Illusio, também conhecida como interesse, é aqui entendida como uma motivação inerente a todo 

indivíduo dotado de um habitus e em determinado campo. (SETTON, 2002:65) 
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Ou seja, mantendo-se o equilíbrio entre os campos de disputa e de poder, 

que são as deliberações e negociações conquistadas desde a formulação das leis, 

e, para as quais os resultados serão as políticas públicas. 

 [...] o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar 
o governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) 
e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações (variável dependente). [...] e, então, estas, depois de 
desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, programas, 
projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas e 
quando postas em ação, são implementadas, ficando, daí, 
submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação. (SOUZA, 
2006, p. 26) 

 
2.4.1 Campos de disputa 

 

Setton (2002, p. 64) diz que campo é “um espaço de relações entre grupos 

com distintos posicionamentos sociais, espaço de disputa e jogo de poder”. Segundo 

Bourdieu, a sociedade é composta por vários campos, vários espaços dotados de 

relativa autonomia, mas regidos por regras próprias. 

A aproximação da teoria social de Bourdieu, do habitus e dos Campos com os 

problemas desta pesquisa permite estabelecer os campos de disputa na 

prospecção de “Que cidade se quer?” na dinâmica da participação popular na 

gestão participativa e tentar estabelecer, pontualmente, os elementos conflitantes 

dos campos de disputa do poder entre o modelo de gestão tradicional e o de gestão 

participativa em análise. 

Na medida em que vemos multiplicarem-se as tribos, os costumes surgirem e 

fragmentarem-se de hora para outra, modas, modismos, transitoriedade, 

transformando tudo tão rapidamente, vale a pena refletir em que tipo de campo as 

políticas públicas vão ser feitas e conduzidas. 

O campo de disputa é valioso, a disputa sobre o bem em vista é acirrado e o 

interesse econômico, na maioria das vezes, leva a vantagem, para dizer o mínimo.  

E que tipo de ação as atuais gerações de atores sociais devem, fomentar 

para que as novas gerações (observadores e atores sociais) mantenham o interesse 

em efetivar a participação na gestão de uma forma engajada e não temporária ou 

descontinuada. 

A administração municipal por exemplo, campo de poder consolidado, 

assume, hoje, a função de harmonizar o comportamento dos atores sociais, 
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“procurando ser mais a transparente, distanciando-se dos modelos burocráticos 

puramente gerenciais e neoliberais”. (PEREZ, 2004, p. 221). Mas o mesmo estudo 

mostra que a teoria está distante da prática. Assume a função, mas, na maioria das 

vezes não sempre faz. Por exemplo, ainda encontram-se situações onde a 

administração pública encena o faz-de-conta da participação em audiências 

organizadas para não funcionarem. Seja devido ao horário proposto, seja por causa 

do dia proposto, seja pela divulgação direcionada, seja pelo conjunto dos fatores 

mencionados (GOHN, 2001). 

É perceptível a intenção de esvaziamento quando a questão é crucial: são 

exemplos disto são discussão sobre o orçamento, o plano plurianual, os planos 

diretores ou a intervenção em áreas protegidas ou a serem protegidas em que a 

questão ambiental se ressalta. 

Na verdade, que habitus se está optando por manter e que transformação do 

habitus está acontecendo, para levar isso a um termo de continuidade significativa. 

Em um campo tão importante, é necessário refletir isso. Há muito trabalho a ser 

feito. Como foi dito, o comprometimento é uma das questões conflitavas. 

As estratégias de descentralização, adoção de mecanismos de 

responsabilização dos gestores, gestão pública por resultados, incremento do 

controle social e participação social são modelos construídos para enfrentar o dilema 

da dicotomia dos campos políticas públicas versus garantias de controles 

democráticos, que é o que aflige a sociedade cada vez mais. 

A pressão dos grupos controle, em geral detentores de maior capital cultural 

(social, econômico, político) sobre o espaço da cidade, é maior ainda, que a dos 

demais grupos citadinos no campo de disputa pelo poder acima mencionados. 

 O desenvolvimento pressiona o espaço natural por expansão e a expansão, 

em se tratando das leis norteadoras do uso do solo, que, se falho, geram 

degradação, em um processo circular e retroalimentado indefectível que trará 

consequências não benéficas à sociedade. 

E um dos aspectos falhos e é objeto deste estudo o de não dar direitos 

equânimes a todos os grupos e a seus agentes cada qual com sua contribuição 

individual em ganho para o coletivo. 

A ideia central é que os grupos detentores do saber técnico utilizam o 
discurso especializado para legitimar seus interesses, pelo motivo 
que, por meio da linguagem técnica, “se conseguia o silêncio da 
maioria dos conselheiros” (WENDHAUSEN; CAPONI, 2002, p. 1625). 
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As armas dos grupos de controle derivam de seu capital cultural, motivo pelo 

qual a o mesmo é sinônimo de maior possibilidade de controle. Uma daquelas, a 

linguagem, que tem sido desde Saussure objeto de estudo em relação a esta 

possibilidade. 

A valorização do discurso técnico enquanto mais legítimo e 
competente está associada à dificuldade de atuação dos 
conselheiros com menor grau de instrução ou que não tenham 
conhecimento dos termos técnicos setoriais. Isso faz que, no âmbito 
dos conselhos gestores, seja estabelecida uma relação de 
dominação de um ou mais grupos sociais sobre outros (FONSECA; 
BURSZTYN; MOURA, 2012). 

Em cidades menores como a do Estudo de Caso desta pesquisa, controlar 

isso é mais fácil por um lado e mais difícil por outro. 

A disputa nestes campos em cidades pequenas é proporcional ao número de 

habitantes e sua importância individual torna-se maior quanto menor seja a cidade, 

pois o pluralismo é uma das características exigidas por lei para legitimar a 

participação popular na gestão. Esta ideia encontra apoio em Santos (2000, p.17) 

que diz que “quanto menor o município, menor o número de segmentos da 

sociedade organizada e menor o número de entidades representadas”, 

consequentemente, maior a importância de cada uma. 

E não é vantajoso para uma sociedade que lutou tanto por direitos 

democráticos, venha a perder campo para as disputas de poder por falta de capital 

social ou de capital político. Estes são aspectos com os quais a sociedade pode lidar 

e atuar. 

 

2.4.2 Os agentes 

 

Conforme Bourdieu os agentes sendo as individualidades físicas que levam 

às instituições a presença votante, carregam consigo a força do habitus, tanto 

estruturado, quanto estruturante e este influencia a decisão de um conselheiro por 

exemplo. A ação do agente se molda conforme a situação em que se vê envolvido, 

de acordo com o que o move emocionalmente e também a partir da manifestação 

expressa dos pares que este representa. A forma como uma instituição participante 

se posiciona perante uma situação consultiva, no caso dos Conselhos ou 

comunitária no caso de uma representação de classe ou de bairro, por exemplo, são 

decisórias para influência que ele exercerá no grupo. Brandão (2011, p. 26) define 
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como “grandes” o Estado e as Grandes Empresas colocando-as como centro da 

ação. O autor argumenta que um “refinamento analítico” é necessário, pois este 

define a “centralidade das decisões e de poder” exercido por sujeitos concretos que 

são o que Bourdieu chama de “agentes” (1978). 

Para Brandão (2011) há a necessidade analisar estes agentes e os efeitos de 

suas ações, dominantes e decisórias de processos complexos (p.27). O processo 

histórico testemunha a presença democrática da gestão participativa e dentro dela 

há a presença de novos agentes compositores do novo campo de disputa 

instaurado. Para Brandão (2011, p. 27) “o processo de desenvolvimento, 

necessariamente tenso, exige a assunção da conflitualidade, a dinâmica de ação 

das facções das classes sociais e a identificação dos sujeitos sociopolíticos 

portadores de decisão transformadora”. 

Cada agente não é um autômato. Ele segue sua consciência, individualização 

e subjetividade, segue em suma, o habitus que o estruturou e reestrutura-se diante 

da realidade a qual é apresentado. 

Com efeito, os agentes põem em prática, naquilo que dizem e fazem 
lógicas que poderíamos chamar de “concretas” porque levam em 
conta a situação (ou encadeamento de situações), embora não 
correspondam a ela da maneira estereotipada e autorizada pelas 
análises em termos de esquemas. [Nada nos deve] desviar de uma 
interrogação sobre as práticas compreendidas como ações, ou seja, 
como atos intencionais, inscritos na temporalidade para agir sobre o 
mundo (BOURDIEU, 2005, p.152 apud BRANDÃO, 2011, p. 28). 

 
2.5 Os Conselhos Gestores 

 

Conselhos são canais estratégicos na definição e na implementação de 

políticas públicas (FONSECA; BURSZTYN; MOURA, 2012) e a história nos deu a 

possibilidade de moldar a política por meio dos conselhos gestores, novos campos 

de disputa que a sociedade conheceu a partir da descentralização “dotados de 

potencial de transformação política”. (GOHN, 2000, p. 178).  

As instituições, ao provocarem mudanças de atitudes e ações 
(segundo rupturas e regularidades) atuam como agentes 
transportadores dos elementos fundamentais do futuro e obrigam os 
atores a estarem sempre avaliando os comportamentos rotineiros 
atuais e a necessidade de suas alterações. (ORTEGA; MATOS, 
2013, p. 37). 
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Conforme Meirelles (2006, p. 34), historicamente, as leis, emanavam 

primordialmente de um Conselho Municipal, constituído por cidadãos, escolhido 

periodicamente pelos próprios citadinos18 para elaborarem as leis que regeriam a 

convivência pública no espaço comum. 

Gohn (2000; 2002) lembra que os conselhos são uma invenção tão antiga 

como a própria democracia participativa e datam suas origens nos clãs visigodos. 

(2000, p. 175), sendo famosos na História “a Comuna de Paris, os Conselhos dos 

Sovietes russos, os Conselhos operários de Turim, alguns Conselhos na Alemanha 

nos anos 20 do século 20, Conselhos na antiga Iugoslávia, nos anos 50 e Conselhos 

atuais na democracia americana” (GOHN, 2000, p.175). 

A autora (2000, p.175) ressalta que atualmente, tanto internacionalmente 

como no Brasil “há outras formas de conselhos” (p. 175). 

No Brasil houve nos anos 60 e 70 conselhos comunitários, ou, ainda 
no regime militar os ‘Conselhos de Notáveis’ [...] Nos anos 80 os 
conselhos populares foram novidade no cenário político. Nos anos 90 
foram criados os conselhos gestores interinstitucionais, previstos a 
partir da Constituição de 88 (p. 175). 

Hoje em dia “é praticamente unânime o reconhecimento do potencial de 

transformação política que os Conselhos encerram” (ABRAMOVAY, 2001, p.121) e 

mostra os “papéis” 19 tomados por estes atores sociais na incorporação da dinâmica 

democrática no fim do período militar durante a abertura. 

[...] Os conselhos populares foram propostos por setores da 
esquerda ou de oposição ao regime militar e surgiram com papéis 
diversos, tais como: organismos do movimento popular atuando com 
parcelas de poder junto ao executivo; como organismos superiores 
de luta e organização popular, gerando situações de duplo poder; ou 
como organismos de administração municipal, criados pelo governo, 
para incorporar o movimento popular ao governo no sentido de que 
fossem assumidas tarefas de aconselhamento, de deliberação e/ou 
execução. (p. 176) 

Lavalle (2011, p. 35) diz que no Brasil sua criação inicial para áreas 

consideradas estratégicas pela Constituição “estimulou a proliferação de dezenas de 

outros conselhos nas mais diversas áreas” e constituem uma das principais 

                                                
 
18

 [...] o município, como unidade político-administrativa, surgiu de fato com a República Romana, 
interessada em manter a dominação pacífica das cidades conquistadas pela força de seus exércitos. Os 
vencidos ficavam sujeitos, desde a derrota, às imposições do Senado, mas em troca de sua sujeição e 
obediência às leis romanas, a República lhes concedia certas prerrogativas que podiam ser desde direitos 
privados até o privilégio de poder eleger seus governantes e dirigir a própria cidade. As comunidades que 
auferiam essas vantagens eram consideradas municípios. (MEIRELLES, 2006, p.33) 
19

 Grifo meu ( Verificar a forma correta) 
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experiências de democracia participativa no Brasil contemporâneo e única forma 

possível de um governo horizontal (ARENDT, 197320, apud GOHN, 2000). 

Os conselhos fazem parte da estrutura administrativa das áreas de política 

pública a que estão vinculados. “Esse nível alto de institucionalização se expressa 

nas variações de conteúdo das agendas e nos diferentes tipos de decisão que os 

conselhos podem tomar em cada área de política pública”. (CORTES, 2011, p. 144). 

Tudo dentro da “exigência legal” da constituição de 1988 (GOHN, 2000, p. 177), mas 

que, por si só, nada define nem muda, e sim a forma como será implementada e 

operacionalizada. 

“As linhas gerais da dinâmica de trabalho dos conselhos também são 

determinadas por regras legais e administrativas” (CORTES, 2011, p. 144). 

Esta para Gohn (2000, p. 178) pode fazer toda a diferença em termos de 

“elaboração de políticas públicas e de tomada de decisões, o que ocorre com a 

interação entre agentes governamentais e agentes da sociedade civil organizada”. 

Os Conselhos gestores não se circunscrevem mais no âmbito da polarização 

ideológica esquerda / direita, tendo-se tornado uma instituição comum, no sentido de 

pertencimento à rotina das cidades. 

Da mesma forma como há sucessos, há insucessos. E são muitos, de ambos 

os lados. 

E,  “O que se espera dos conselhos gestores?” Esta é uma pergunta que está 

sendo respondida, à medida que estudos sobre a participação e a efetividades 

destas instituições participativas (IP) acontecem, pois os resultados produzidos por 

elas variam muito. Pesquisadores (ABRAMOVAY, 2001; BAIOCHH, 2008; 

DAGNINO; OLIVEIRA; PANFICHI, 2007; TATAGIBA; TEIXEIRA, 2006; DAGNINO; 

TATAGIBA, 2007; AVRITZER, 2011; WAMPLER, 2011) têm identificado mudanças 

no conteúdo e na forma de deliberação, melhorias no bem-estar social, mudanças 

nos tipos de políticas públicas implementadas pelo governo, melhorias das 

capacidades políticas dos cidadãos, bem como o “aprofundamento da democracia 

local” (WAMPLER, 2011, p. 43). 

No entanto estes mesmos autores afirmam que faltam estudos que gerem 

uma estatística consistente para que uma definição mais acurada possa ser descrita. 

                                                
 
20

 Arendt, Hannah 1973 Crises da república (São Paulo: Perspectiva). 
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Por exemplo, a literatura enfatiza que a presença dos conhecimentos e 

linguagem especializada dentro dos Conselhos, pode gerar relações assimétricas de 

poder entre os atores, favorecendo o domínio do processo político e deliberativo por 

um grupo, em detrimento de outros (FONSECA; BURSZTYN; MOURA, 2012). 

Vita (2000, p.2) argui: sob quê condições, é de se esperar que procedimentos 

decisórios democráticos produzam resultados políticos justos? E, o que é critério 

justo e justiça neste caso?” São situações incomuns e únicas que precisam de 

estudo. 

A novidade histórica em relação aos Conselhos em 1988 consiste em apostar 

na intensificação e na institucionalização do diálogo entre governo e sociedade – em 

canais públicos e plurais – como condição para uma alocação mais justa e eficiente 

dos recursos públicos na formulação de políticas públicas locais. 

Desta forma, a participação e o excessivo número de conselhos gestores 

deve ser questionado em dois aspectos que serão estudados nas análises do estudo 

de caso; Representação e Efetividade. 

Devido à disseminação e ganho de influência e importância, percebe-se certa 

tendência à concentração de poder no segmento governamental por boa parte da 

literatura especializada sobre o tema e preocupa pela questão da diversidade e 

representatividade. (ABRAMOVAY, 2001; FONSECA; BURSZTYN; MOURA, 2012, 

p. 162; PIRES et al., 2011). 

Gohn (2000) assinala que a lei vincula os Conselhos ao poder executivo do 

Município, como órgão “deliberativo” (p. 179), mas, na prática, o que se vê são 

ações que tratam com os conselhos de forma meramente consultiva, “restringindo 

suas ações ao campo da opinião, da consulta e do aconselhamento, sem poder de 

decisão ou deliberação” (p. 179). 

E a autora (2000, p.178) apresenta os seguintes dados: “em 1998, dos 1.167 

conselhos existentes nas áreas da educação, assistência social e saúde, 488 deles 

haviam sido criados após 1997; 305 entre 1994-96; e apenas 73 antes de 1991”, ou 

seja, é bastante possível que esta profusão se tenha dado por interesse financeiro, 

pois “a legislação em vigor no Brasil preconiza, desde 1996, que, para o 

recebimento de recursos destinados às áreas sociais, os municípios devem criar 

seus conselhos” (p. 178). 

Assim, a importância dos Conselhos Municipais e das IP’s é muito grande, 

pois são instituições que representam, pela participação, a tendência de muitas 
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entidades representativas, inseridas em um contexto temático especifico e decisório. 

E naturalmente as disputas se estabelecem buscando a maioria e as condições não 

são iguais. 

O grande acirramento que há em relação a este campo de disputa é devido 

ao surgimento de mais um grupo de tomadores de decisão, sem habitus de fazer 

gestão estabelecido, trazendo seus anseios para as estruturas decisorias existentes, 

agora com voz que além de ter o alcance, detém poder de mudar. 

A autora (2000, p. 179) salienta também que “em relação à paridade, esta não 

é uma questão apenas numérica, mas de condições de certa igualdade no acesso à 

informação, disponibilidade de tempo etc.”. 

Estes são capitais sociais que corroboram uma linha de pesquisa desta 

autora sobre o aumento numérico na representação popular em relação à 

representação de governo em conselhos, porque é praticamente impossível 

conseguir que a sociedade tenha o nível de informação de que os governos dispõem 

e a rapidez de contato com ele. 

Seria necessário que se dedicassem a isso tempo integral, como os 

servidores públicos. Isso, Gohn (2000) explica assim: 

Os primeiros trabalham nas atividades dos conselhos durante seu 
período de expediente de trabalho normal/remunerado, tem acesso 
aos dados e informações, têm infraestrutura 21  de suporte 
administrativo, estão habituados com a linguagem tecnocrática. Ou 
seja, têm o que os representantes da sociedade civil não têm (pela 
lei os conselheiros municipais não são remunerados e nem contam 
com estrutura administrativa própria). (GOHN, 2000, p. 180) 

Assim, “a disparidade de condições de participação entre os membros do 

governo e os advindos da sociedade civil é grande” (p. 179). 

Para que haja efetividade, concorda-se com Gohn (2000, 2011) que é 

necessário:  

[...] aumento efetivo de recursos públicos nos orçamentos; os 
conselhos têm que ser paritários não apenas numericamente, mas 
também nas condições de acesso e de exercício da participação; [...] 
algum tipo de pré-requisito mínimo para que um cidadão se torne um 
conselheiro, principalmente no que se refere ao entendimento do 
espaço em que vai atuar, [...] definir um código de ética e posturas 
face aos negócios públicos; [...] o exercício dos conselhos deve ser 
passível de fiscalização e avaliação (GOHN, 2000, p. 181). 

                                                
 
21

 Com correção ortográfica atual pela autora. 
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E ela conclui “não se trata, em absoluto, de integrá-las, incorporá-las à teia 

burocrática. Elas têm o direito de conhecer esta teia para poderem intervir de forma 

a exercitarem uma cidadania ativa e não uma cidadania regulada, outorgada, 

passiva” (GOHN, p. 185). 

Por isso, não há estudo sobre o tema que não enfatize a precariedade da 

participação social nestas novas organizações e sua tão frequente submissão a 

poderes locais dominantes, grupos de controle. 

Para (BOURDIEU, 1987, p. 4) de certa forma o capital cultural serve para 

caracterizar o que decorre das condições de vida específicas das diferentes classes, 

moldando as suas caracteristicas e contribuindo para distingui-las. Se um só registro 

se manifesta, a variedade necessária ao entendimento democrático se perde. 

Por isso, o cuidado que é necessário ter, por parte de toda a sociedade, sobre 

a soberania de seu espaço e cultura são fundamentais, sendo a participação plena 

da sociedade sobre esta gestão, um fator preponderante fruto de forte capital 

cultural. 

 

 

2.6 Participação e Efetividade 

 

A prática política de atores sociais é na participação. 

No Brasil, como em outros países que consolidaram sua democracia há 

pouco tempo, há um grande consenso sobre a importância da participação na 

Gestão Pública, sendo a preocupação agora com sua eficiência e legitimidade. 

(AVRITZER, 2009, 2011; GOHN, 2000, 2011; VIEIRA, 2009; MILANI, 2008; SOUZA, 

2006). 

Há uma grande discussão sobre se a participação é um valor em si ou uma 

causa de efeitos desejáveis na sociedade. 

Como categoria prática que orienta a ação, a participação emerge mais 

propriamente, nos anos 1960, em primeira instância como ideário carregado de uma 

visão emancipatória das camadas populares e, nas palavras de Lavalle (2011), 

“significava apostar na agência das camadas populares ou tornar o povo ator da sua 

própria história e, porta-voz dos seus próprios interesses”. Era como um “aríete 

contra a injustiça social, como recurso capaz de fazer avançar a pauta de demandas 
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distributivas, de acesso a serviços públicos e de efetivação de direitos das camadas 

populares” (LAVALLE, 2011, p. 34). 

De acordo Vaz, (2011) os estudos sobre Instituições Participativas –  IPs –  

ganharam força e em duas décadas de investigação, os focos analíticos sobre as 

IPs mudaram “significativamente” (p.92) e a participação deixou de ser tratada em 

termos de “ter” ou “não ter” e em que quantidade, para ser tratada em termos de 

qualidade do seu processo, isto é, “o que a faz melhor ou pior”. 

Postulava-se que, como consequência do aprendizado político que seria 

proporcionado aos indivíduos nas instâncias participativas, poderiam ser 

estabelecidas “novas” formatações de relação entre Estado e cidadãos, no sentido 

de maiores potenciais de controle destes últimos sobre as ações do primeiro. 

Eles procuravam analisar, assim, a importância destes espaços na 

perspectiva da inclusão política e de seus consequentes impactos na dinâmica 

democrática sob a ótica do aprendizado político-democrático (GOHN, 2001). 

A síntese dos estudos de primeira fase sobre participação diria que este 

aprendizado levaria a uma correlação entre pelo menos três variáveis específicas: a 

consolidação da democracia, o aprendizado democrático e a participação direta, em 

que “grosso modo”: a participação direta levaria ao aprendizado democrático, o qual, 

por seu turno, levaria ao aprofundamento democrático cujos fatores inerentes seriam 

relações entre a “organização e ao modus operandi destas instâncias sob o ponto de 

vista de sua dinâmica interna de funcionamento” (VAZ, 2011, p. 93). 

Mas, a participação popular não é por si só certeza de efetividade e sucesso 

nas ações (ABRAMOVAY, 2001). Muitas questões precisam ser organizadas. 

Como organizar-se institucionalmente não é o único desafio enfrentado pela 

sociedade, ainda que, uma vez feito, seja o suficiente institucionalmente, é 

necessário tornar-se representativo e capacitar-se de forma que sua representação 

seja efetiva. 

Nos estudos de segunda fase Vaz (2011) diz que se procurou assentar as 

pesquisas nas reais dificuldades de implementação e funcionamento de políticas 

participativas. 

Enfatizar fatores que, [...] influenciariam a eficiência das IPs, 
calcando as análises principalmente em seu caráter deliberativo, 
implicou a “medição” do “sucesso” dos conselhos como IPs, [...]  pelo 
aumento das capacidades dos conselheiros em debater e influenciar 
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as deliberações empreendidas no seu interior e por seus impactos no 
Estado e na vida social (VAZ, 2011, p. 94). 

Diversos estudos estão sendo feitos sobre a efetividade nas Instituições 

Participativas IPs. Para grande parte dos pesquisadores um dos maiores problemas 

para a efetividade destes sistemas é o contexto da política participativa, ou seja: 

ambiente econômico, político e social que gera a efetividade ou não das Instituições 

Participativas – IP’s (IPEA, 2011, p. 13). 

Segundo Avritzer (2011, p. 13) dois são os motivos principais que tem atraído 

a atenção de pesquisadores: “uma crescente associação entre participação e 

políticas públicas” e “uma preocupação de caráter mais teórico em relação ao tema 

da deliberação”. 

Na verdade, fugindo-se um pouco da teoria abstrata, buscam-se nos 

resultados a diretriz de efetividade e Avritzer (2011, p. 14) aponta que “ambas as 

concepções trazem a ideia de desenho institucional e de participação da sociedade 

civil para os desenhos institucionais com o objetivo de avaliar em que medida 

algumas instituições são mais fortemente deliberativas do que outras”. 

Marcelo Kunrath Silva (2011) diz que elas tornaram-se uma parte importante 

da “arquitetura institucional do Estado brasileiro e dos processos políticos do país” e 

que o campo de estudos sobre sua efetividade “parece encaminhar-se para uma 

terceira geração de análises” (Op. Cit. p. 233). 

Como resultado das discussãoes acadêmicas de segunda fase as atenções 

estão na qualidade dos processos e dinâmicas internas das IPs e os conceitos de 

efetividade democrática, política deliberativa e qualidade do processo discursivo no 

interior das instâncias, o foco das discussões. Vaz (2011) se chama a atenção para 

três grandes dimensões, a saber: 

 Efetividade deliberativa 

 Desenho institucional 

 Representação e Representatividade 

 Concorda-se com Almeida e Cunha (2011) que a natureza deliberativa dos 

arranjos institucionais indica que eles tenham a “função normativa de debater, 

decidir e controlar a política pública” ou seja, que “apresentem o potencial de propor 

e/ou alterar o formato e o conteúdo de políticas” e, com isto, suas deliberações 

incidem diretamente sobre a (re)distribuição de recursos públicos sendo o “principal 

meio articulador e procedimental” (p. 109). 
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2.6.1 Efetividade Deliberativa 

 

Almeida e Cunha (2011) tratam sobre os aspecto de efetividade deliberativa. 

Começam sua análise por uma volta teórica em que lembram Habermas (2003) que 

diz que um pressuposto geral da teoria sobre democracia deliberativa é de que “a 

legitimidade das decisões políticas decorre de procedimentos adequados dos quais 

participam aqueles que possivelmente serão afetados por elas. Não se pode 

esquecer que a legitimidade de um governo depende do apoio que lhe empresta a 

sociedade civil (HABERMAS, 2003, p. 102-103). 

Segundo Almeida e Cunha (2011, p.110) para que isso ocorra, é necessária 

“a existência de fóruns deliberativos plurais e inclusivos, com capacidade de produzir 

decisões legítimas acerca de ações públicas, aproximando cidadãos e responsáveis 

pelas políticas públicas”. 

A efetividade deliberativa corresponde à capacidade de produzir resultados 

relacionados às funções de debater, decidir, influenciar e controlar determinada 

política pública. Ela seria um “proxy” de compreensão da qualidade dos processos 

deliberativos de IPs, como no caso dos conselhos. Segundo as autoras: 

Essa efetividade se orienta pelos princípios da teoria e se expressa 
na institucionalização dos procedimentos, na pluralidade da 
composição, na deliberação pública e inclusiva, na proposição de 
novos temas, no controle e na decisão sobre as ações públicas e na 
igualdade deliberativa entre os participantes (ALMEIDA; CUNHA, 
2011). 

Segundo as autoras (2011, p.118), a capacidade de conselhos e OPs, por 

exemplo, de produzirem um processo decisório marcado pelo debate, contestação 

de ideias e pela decisão democrática não é dada como garantida, mas depende da 

interação e combinação de algumas variáveis e contextos sociopolíticos. Para elas o 

futuro da democracia deliberativa está diretamente relacionado com a “capacidade 

da teoria e da empriria interagirem, para produzirem um conhecimento sempre 

aberto à crítica e à revisão (p.119). 

 

2.6.2 Desenho Institucional 

 

Farias e Ribeiro (2011, p.126) afirmam que por meio da análise documental, 

os estudos sobre efetividade das IPs buscam mostrar que as variáveis referentes às 
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normas e, consequentemente, ao desenho institucional interferem no desempenho 

dessas novas instituições. 

A institucionalização dos conselhos pode ser medida a partir de informações 

sobre: i) o tempo de existência dessas instituições; ii) a existência de uma estrutura 

orga-nizacional; e iii) a frequência de reuniões obrigatórias. 

O potencial inclusivo e democratizante pode ser mensurado a partir de regras 

sobre: “i) a composição, a pluralidade e a proporcionalidade nos conselhos”, aferido 

“a partir das regras em torno do ii) processo decisório”, no qual as normas referentes 

a distribuição, concentração e alternância de poderes são analisadas em relação a 

“formulação das normas de funcionamento, definição da pauta e tomada de decisão” 

(p. 127). 

No que diz respeito à composição, “analisam-se informações sobre a 

distribuição e a proporcionalidade de cadeiras entre os segmentos representantes 

do governo e da sociedade civil, divididas entre usuários, prestadores e 

trabalhadores” (p. 127). 

Sobre a Representação e Representatividade o tópico tirado de Instituto 

Estadual do Ambiente (2013) define os aspectos e estes serão abordados, apesar 

de que a conformação do COMMAM não estão em estudo, pois o objeto de estudo 

baseia-se sobre suas ações e suas consequências. 

O esquema baseado em Avritzer (2011) no Quadro 1 ajuda a demonstrar uma 

situação atual. Ele se refere aos problemas encontrados para estudar e elucidar as 

causas do problema da relação participação / efetividade que é o cerne da questão 

sobre a participação popular nas políticas públicas na gestão participativa. 

Vitta (2000, p. 3) se responde dizendo que “são moralmente justificadas as 

decisões políticas que ninguém poderia razoavelmente rejeitar se os deliberantes 

estivessem situados em uma posição de igualdade e motivados a chegar a termos 

de acordo aceitáveis para todos”. 
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E da mesma forma questiona-se como definir os “termos aceitáveis para 

todos”? E como definir motivação? 

De um modo geral, as representações que têm mais interesses diretos no 

assunto em pauta buscam mais a articulação, enquanto as representações que têm 

menos interesses imediatos se articulam menos. Gohn (2000) se ressente disso, 

enfatizando que é necessário treinamento e assimilação de foco e de função aos 

interesses do cargo quando da indicação de um conselheiro. 

 

2.6.3 Avaliação da Efetividade nos CMMAs 

 

A MUNIC do IBGE indaga sobre a existência e funcionamento de 18 

conselhos de políticas públicas e de direitos.  

Avritzer (2011, p. 18) reflete que “pensar o problema da efetividade significa 

conseguir estabelecer algum tipo de comparabilidade sobre resultados produzidos 

por estas instituições” e então “os estudos empíricos na área de participação, de 

adoção de um conjunto de proposições comuns e de avanço no rumo de uma 

mesma preocupação metodológica” (Op. Cit., p. 14) para avaliar a efetividade 

participativa e seus resultados, pode ser um bom começo. 

Quadro 1 – Síntese do Campo da Participação em Políticas Públicas 

 

Fonte:  Adaptado de Avritzer (2011). 

Contexto 

Temática 

Ambiência 
Política 

•Globalização da informação; 

•Disseminação da informação em 
rede social, e em tempo real 

•Moda midiática 

•Ciências da Participação 

•Gestão Compartilhada 

•Capital Social e Político 

•Governos expostos; 

•Novos campos de disputa 

•Desconhecido espaço 
deliberativo 
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O Site do Ministerio do Meio Ambiente – MMA diz que “os mecanismos de 

participação criados (legal e institucionalmente) procuram gerar e aumentar a 

consciência e fomentar a mudança de hábitos e de comportamentos com relação a 

ação antrópica sobre o meio ambiente natural. Por causa desta preocupação, “cada 

vez mais a população tem sido chamada a participar da gestão do meio ambiente” 

(MMA, s.d). Para tal, a existência do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA 

ou COMMAM – é obrigatória. 

Isso exige que os seus políticos, técnicos e cidadãos conheçam mais sobre 

as questões ambientais e estejam alinhados com a manutenção do meio ambiente e 

alinhados com fazer que a sociedade se entenda e trabalhe colaborativamente em 

prol de um bem comum. Por isso,  

o Conselho é, por excelência, um fórum de debates e de 
construção de conhecimento sobre o meio ambiente local. [...] um 
espaço mais adequado para administrar conflitos, propor acordos 
e construir uma proposta de gestão que esteja em acordo com os 
interesses econômicos, sociais e ambientais locais. Por isso, o 
conselho deve reunir representantes legítimos de todos os 
segmentos da sociedade local interessados na qualidade 
ambiental e no desenvolvimento ecologicamente sustentável. 
(BRASIL, MMA, s.d.) 

Ainda são, conforme o site do Ministério do Meio Ambiente, funções do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente: 

[...] opinar e assessorar o poder executivo municipal – a Prefeitura, 
suas secretarias e o órgão ambiental municipal – nas questões 
relativas ao meio ambiente. [...] é também um fórum para se tomar 
decisões, tendo caráter deliberativo, consultivo e normativo. (MMA, s. 
d.) 

Além do mais, um conselho ativo e de composição democrática atende a esse 

enunciado constitucional. Para isso, 

A Prefeitura deve fornecer todas as condições para o funcionamento 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente. (MMA, s.d.) 

Os conselhos criam condições para um sistema de vigilância sobre a gestão 

pública e implicam uma maior cobrança de prestação de contas do poder Executivo, 

principalmente no nível municipal. 

Por isso, convém que antes da sua criação seja instalado o órgão 
ambiental municipal. Este órgão deverá ter capacidade técnica 
suficiente para dar apoio, inclusive administrativo, ao funcionamento 
do Conselho. 
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Cabe ainda ao Executivo municipal colocar em prática as decisões 
do Conselho para que este se torne um efetivo instrumento de 
promoção de qualidade ambiental no município (MMA, s.d.). 

Em resumo os Conselhos Municipais de Meio Ambiente foram concebidos 

como um fórum de debates e de construção de conhecimento 
sobre o meio ambiente local e, pela sua essência, é o espaço mais 
adequado para os diferentes setores da sociedade pensar juntos, 
soluções de crescimento e bem-estar para o local em que vivem, 
pois é atribuição dos membros do Conselho administrar conflitos, 
propor acordos e construir uma proposta de gestão que esteja em 
conformidade com os interesses econômicos, sociais e ambientais 
locais (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2015). 

Diante de tamanhas prerrogativas, é imprescindível que a participação 

popular seja fomentada e amparada com condicionantes favorecíveis. 

Ainda caberia ao Conselho: 

[...] propor a política ambiental do município e fiscalizar o seu 
cumprimento; analisar e, se for o caso, conceder licenças ambientais 
para atividades potencialmente poluidoras em âmbito municipal 
(apenas os conselhos estaduais de São Paulo e Minas Gerais 
possuem essa competência); promover a educação ambiental; 
propor a criação de normas legais, bem como a adequação e 
regulamentação de leis, padrões e normas municipais, estaduais e 
federais; opinar sobre aspectos ambientais de políticas estaduais ou 
federais que tenham impactos sobre o município; receber e apurar 
denúncias feitas pela população sobre degradação ambiental, 
sugerindo à Prefeitura as providências cabíveis (INSTITUTO 
ESTADUAL DO AMBIENTE, 2015, p. 10-11). 

Essas são algumas das atribuições possíveis, mas cada município pode 

estabelecer as competências do seu Conselho de acordo com a realidade local, 

refletindo as forças atuantes no local.  

 

De forma genérica, podem fazer parte do CMMA representantes de: 

secretarias municipais de saúde, educação, meio ambiente, obras, planejamento e 

outras cujas ações interfiram no meio ambiente, câmara de vereadores, sindicatos, 

Quadro 2 – Definição de efetividade por centralidade de atores 

Centralidade das IP’s para 
atores 

Centralidade dos atores na rede 

Alta  Baixa 

Alta  Espaço de Deliberação Espaço de Contestação 

Baixa Espaço de Legitimação Espaço Periférico 

Fonte: Adaptado de Silva, (2011, p. 23). 
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entidades ambientalistas, grupos de produtores, instituições de defesa do 

consumidor, associações de bairros, grupos de mulheres, de jovens e de pessoas 

da terceira idade, entidades de classe (arquitetos, engenheiros, advogados, 

professores etc.), entidades representativas do empresariado, instituições de 

pesquisa e de extensão, movimentos sociais e de minorias que existam no município 

e se façam representativas institucionalmente. 

Nos assuntos ambientais, a repartição de competências entre os entes 

federativos não é assunto pacífico, muita controvérsia existe no que concerne à 

definição do interesse no campo preponderante relativo à delimitação espacial do 

impacto sobre meio ambiente, por exemplo. 

Isto fez surgir, um campo de disputas  em que “habitus” tradicionalmente 

conhecidos (da federação centralizada, da gestão participativa, da ingerência de 

outras instâncias desconhecidas) iria contrapor-se com habitus dos que nunca 

haviam tido a oportunidade de manifestar-se em campo semelhante: a legalizada e 

pertinente participação popular tentando imputar legitimidade de uma sobre a outra 

(BOURDIEU, 1998, p 11-15). 

Estas são questões muito complexas e difíceis, mas não negativas  E, em 

relação à participação popular na gestão, observa-se um gap entre o que está 

proposto e o que se faz na prática. E que precisa ser corrigido. 

A realidade brasileira (democracia) não confirmou esse pressuposto. 
Não há indicações de que as inovações (Constituição Federal) 
tenham permitido uma maior participação da população. E tampouco 
o padrão de vida da maioria da população melhorou (VALLA, 1998, 
p. 4). 

Concordando com Valla (1998, p. 4), é como se a dificuldade de acesso aos 

produtos e serviços básicos fosse “uma decorrência da ignorância e passividade 

dessas populações ‘marginais’, ou para utilizar um termo mais atualizado, “os 

excluídos”, isto é, aqueles que estão ‘fora’, por sua própria culpa [...]”. Enquanto isso 

não ocorre, marginaliza-se mais ainda afastando-os dos olhos da cidade 

estruturada. 

A participação popular compreende as múltiplas ações que diferentes 
forças sociais desenvolvem para influenciar a formulação, a 
execução, a fiscalização e a avaliação das políticas públicas e/ou 
serviços básicos na área social (saúde, educação, habitação, 
transporte, saneamento básico etc.) (VALLA, 1998, p. 4). 
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Felizmente, a sociedade urbana organizada tem tomado consciência, ainda 

que em ritmo mais lento do que seria ideal e quer participar da gestão. 

Torna-se importante, portanto compreender que o complexo e o difícil não 

precisam ser delegados ou denegridos como etapas indesejáveis. 

Morin (2003) diz que a complexidade pode ser encarada como algo positivo, 

na medida em que se observem os aspectos complexos e que se atue com a 

intenção de torná-los melhor e é abarcada tanto mais se faz um foco especifico nos 

detalhes resolvendo-os com atenção. Para tal, segundo o autor deve-se fazer uma 

tomada radical de consciência em quatro aspectos, que são:  

A causa profunda do erro não está no erro de fato (falsa percepção) 
ou no erro lógico; 2. Existe uma nova ignorância ligada ao 
desenvolvimento da própria ciência; 3. Existe uma nova cegueira 
ligada ao uso degradado da razão; 4. As ameaças mais graves em 
que a Humanidade incorre estão ligadas ao progresso cego e 
descontrolado do conhecimento (armas termonucleares, 
manipulações de todas as espécies, desequilíbrio ecológico, etc.). A 
questão da participação popular na administração pública deve ser 
conduzida desta forma, com cognição e conhecimento dos símbolos, 
da história e noção do tempo presente em se vive para apreender 
corretamente as intenções (MORIN, 2003, p. 13-14). 

 

O campo de debate atual em relação aos conselhos municipais, a 

participação popular na gestão e políticas públicas é o papel e a intenção que 

subjazem a formação e a ação dos conselhos, pois a questão da subjetividade é 

posta em questão. (AVRITZER, 2009, 2011; MILANI 2008). 

Os detalhes devem ser observados e postos em prática sempre em um 

círculo retroalimentado de observação e correção. 

De acordo com a publicação do Instituto Estadual do Ambiente (2015, p. 3), 

“[...] as características fundamentais de um Conselho Municipal de Meio Ambiente 

são: representatividade, operacionalidade, publicidade e transparência”. 

 

2.6.4 Representatividade 

 

Os Conselhos devem ser “de caráter consultivo, normativo e deliberativo, 

responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política 

Municipal de Meio Ambiente.” (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2015, p. 9).  
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Sua constituição deve ser paritária no mínimo. Isto é, cada setor representado 

(órgãos públicos e sociedade civil organizada) deve ter igual número de integrantes 

— e envolver o maior número possível de entidades representativas da realidade 

local e das necessidades da comunidade (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 

2015, p. 9). 

2.6.5 Operacionalidade 

 

Ainda segundo o Instituto Estadual do Ambiente (2015) “as sessões ordinárias 

dos Conselhos devem ser regulares e ininterruptas, garantindo a continuidade dos 

trabalhos e evitando o comprometimento das atividades municipais por inoperância 

ou atraso nas reuniões do colegiado” (2015, p. 9). 

 

2.6.6 Publicidade e transparência: 

 

“As atividades, reuniões, documentos e deliberações do Conselho Municipal 

de Meio ambiente devem ser de conhecimento público” (INSTITUTO ESTADUAL DO 

AMBIENTE, 2015, p. 9). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Quadro 3 – Composição para cada objetivo específico. 

OBJETIVO GERAL: Avaliar a efetividade da participação do Conselho de Meio Ambiente na 
construção das políticas públicas municipais para a cidade de Lorena - SP. 

OBJETIVOS JUSTIFICATIVA 
MATERIAIS E 
MÉTODOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Avaliar, perante 
análise de índices e 
estudos de 
efetividade, o 
levantamento 
estatístico, embasado 
pela Pesquisa Básica 
dos Municípios – 
MUNIC, do IBGE, a 
existência e a 
atividade de 
Conselhos Municipais 
de Meio Ambiente no 
Vale do Paraíba, 
como um fator de 
comprometimento 
institucional dos 
municípios sobre o 
fator ambiental. 

Os parâmetros de busca 
de efetividade são muitos 
e fomentam muita 
discussão,  no meio 
acadêmico, mas a 
simples existência de um 
Conselho é  suficiente 
para dimensionar 
qualidade de seus 
trabalhos e sua 
efetividade? 

É um bom Instrumento 
para levantamento 
quantitativo? 

Dados do BME da 
MUNIC – Pesquisa 
Básica dos 
Municípios do IBGE, 
2010, 2012, 2015; 
Revisão bibliográfica 
comparativa e  
contrapositiva. 

Análise dos 
parâmetros das 
variáveis do BME 
para o Município de 
Lorena nas ações do 
COMMAM. 

Avaliar parcialmente o   
comprometimento 
institucional dos 
municípios pela 
existência de CMMA. 

Colocar  à prova as 
atividades do COMMAM 
Lorena por meio do 
confronto das variáveis 
do BME de impactos 
ambientais e as ações 
do COMMAM Lorena. 

Exemplificar, analisar 
e avaliar, por meio de 
estudo de caso no 
município de Lorena, 
situações de  
efetividade do 
Conselho de Meio 
Ambiente do 
Município,  tendo a 
várzea do Rio 
Paraíba do Sul na 
porção urbana do 
município objeto 
deste estudo. 

O que gera o 
desentendimento são as 
disputas por poder e por 
manutenção de um 
status baseado em 
vaidades. O 
entendimento do 
comportamento e a 
busca pela melhor forma 
de combinação de 
ações dentro de uma 
sociedade, podem levar 
ao equilíbrio de forças 
sobre o uso e ocupação 
do solo no município. 
Trabalhos efetivos são 
vasto material de 
exemplo e de referência 
para atuação futura 

Revisão Bibliográfica, 

Análise da 
Documentação do 
Conselho de Meio 
Ambiente, 

Leitura e compilação 
de documentos, 

Observação e 
Análise da pesquisa 
participante e da 
pesquisa-ação deste 
trabalho. 

Ao analisar e entender, 
conseguir propor mais 
caminhos para que a 
efetivação da 
participação popular se 
dê de forma equilibrada, 
na busca do mais puro 
interesse comum, 
baseado no bom senso 
dos interesses sobre a 
manutenção da 
qualidade de vida; 

Mostrar caminhos a mais 
de efetividade para a 
atuação dos Conselhos 
na RMVPLN 

Identificar situações 
de sucessos e 
insucessos, tendo a 
várzea do Rio 
Paraíba do Sul na 
porção urbana do 
município objeto 
deste estudo. 

O conhecimento das 
situações gera melhora 
na atuação e maior 
efetividade 

Relatório de Várzea Maior Efetividade nas 
ações do Conselho de 
Meio Ambiente. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Esta seção apresenta documentação relativa ao estudo de caso e a 

metodologia utilizada para avaliar a efetividade da atuação do COMMAM (Quadro 

3). 

O estudo em pesquisa-ação não é neutro nem isento de participação. Como 

pesquisa-ação que é este trabalho não é diferente. 

O Estado d’Arte sobre efetividade aponta várias metodologias. Análise de 

Atas, Índices, Estatística. No presente estudo utilizaram-se métodos e referências 

presentes no Estado d’Arte que contribuem para avaliar e medir a percepção da 

efetividade de participação dos COMMAM22 na construção de Políticas Públicas, 

(PP) municipais no Vale do Paraíba. O material teórico utilizado são os parâmetros 

apresentados na fundamentação teórica, aliados à análise das ações de denúncia 

efetivadas pelo Conselho de Meio Ambiente de Lorena, visando coibir intervenções 

na várzea urbana de Lorena.  

Estas denúncias foram organizadas pelo COMMAM entre os anos de 2010 e 

2012, sem rigor científico no produto chamado “Relatório de Várzeas” entregue em 

2012 ao GAEMA e vieram a resultar Inquérito Civil 14.0324.0000113/2014-6. Nele o 

COMMAM compilou e documentou vários passivos sobre a várzea urbana de Lorena 

que não vinha recebendo atenção adequada do executivo municipal e se agravando. 

O Relatório de Várzea não foi tomado neste trabalho como único material porque 

dele derivou o Inquérito Civil. 

Da mesma forma, o Inquérito Civil resultou em uma comunicação ao 

COMMAM solicitando uma posição oficial do Conselho sobre estar ou não satisfeita 

com a atenção dada aos passivos. E esta comunicação gerou outra série de 

documentos (atas, memorandos, laudos, etc.) que buscam verificar a efetividade da 

correção das ações de proteção e da efetiva atuação do Executivo face às 

deliberações do COMMAM. Este é o material compilado para este trabalho e como 

acervo e o material para a análise caso a caso das soluções protetoras efetivas que 

o COMMAM logrou diante do executivo ao longo dos anos estudados. 

O método usado é o da pesquisa-ação, com análise de atas, estatísticas e 

inserção de parâmetros de atuação do Conselho em índices de estudos, caso a 

caso, conforme seja pertinente e uma linha de tempo. 
                                                
 
22 

Em muitas literaturas usa-se CMMA ou CONDEMA para designar o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente. Neste trabalho o Conselho Municipal de Lorena será designado por COMMAM e os demais 

conforme é usual em suas regiões, quando designados. 
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O material teórico de embasamento principal é o do IPEA (2011) cujos 

autores principais são Gohn (2003), Avritzer (2008; 2011) e Pires et al. (2011), entre 

outros. 

O Quadro 3 (p. 61) sintetiza a composição de material e método para alcançar 

cada objetivo especifico e o objetivo geral. 

[...] da emergência da sociedade brasileira de experiências no campo 
das políticas públicas, que buscam, de forma crescente, instrumentos 
de aferições de condições de vida e da pobreza e da exclusão social, 
de modo a determinar a opção por políticas que as confrontem na 
direção da inclusão social (KOGA, 2011, p. 30-31). 

A primeira etapa metodológica consistiu da construção histórica da região do 

Vale do Paraíba, buscando cicatrizes históricas que retratem a situação atual nesta 

região tão singular. Em seguida um recorte da construção histórica e geográfica e de 

desenvolvimento da mancha urbana de Lorena é apresentado. 

 

3.1 Recorte Histórico - Espacial – do Vale do Paraíba 

 

A apresentação histórica do Vale do Paraíba é o ponto de partida 

metodológico deste trabalho, pois a partir dele que se podem contextualizar as 

fragilidades e necessidades que devem ser enfrentadas na construção de políticas 

públicas. 

A região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte é uma realidade em 

fase de implantação. Conhecer os pontos fortes e as fragilidades da região que nos 

cerca é necessário para contextualizar as políticas públicas e as ações de um 

município de forma que este não sofra com a integração em desalinho aos 

interesses do município um deles, a conservação do meio ambiente. 

Qualquer análise da realidade regional e urbana brasileira deve estar 
atenta aos fatores de continuidade, inércia e rigidez das 
desigualdades sociais e econômicas presentes no país e à 
persistência de assimetrias estruturais entre as diversas regiões e 
classes sociais, fruto de determinações históricas de longa duração e 
de outras, mais recentes, que se sobrepõem às mais remotas. 
(BRANDÃO, 2004, p. 58). 

A conformação físico-territorial do Vale do Rio Paraíba do Sul e sua posição 

estratégica no território paulista, foram os fatores responsáveis pelo início de sua 

ocupação (VITALE, 2014) “ao longo do curso do Rio Paraíba do Sul, com o 

desbravamento do território pelos bandeirantes no período Colonial, no século XVI” 
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(p. 88). A organização social e territorial atual teve início na segunda metade do 

século XVII (p. 88). 

Neste período, os diversos povoados surgiram como pousos de parada das 

bandeiras, que fundavam “patrimônios”, aliadas à igreja católica. Estes foram “os 

embriões dos núcleos urbanos sobre os quais se estruturaria o sistema urbano 

colonial português no Brasil” (VITALE, 2014, p. 88). 

As Minas Gerais que tinham grande demanda eram abastecidas com 

produtos vindos do sul e os povoados do Vale do Paraíba serviam de pouso para os 

tropeiros que traziam os produtos para a região das Minas Gerais. 

Até então, a economia regional se baseava na agricultura de subsistência, 

mas a frequência e a pujança do negocio do ouro trouxe à região o surgimento de 

uma “nova rede de cidades” (VITALE, 2014, p. 89). 

Conforme Vitale (2014, p. 89), os tropeiros vinham da região dos maciços da 

Mantiqueira, em direção ao mar passando transversalmente pela região do Vale do 

Rio Paraíba do Sul. Mas este “caminho novo” levaria a “estagnação 

socioeconômica” (Figura 2, p. 64) às cidades ao longo do Rio Paraíba do Sul, pela 

perda de sentido de existir, que só se recuperariam no Ciclo do Café, na primeira 

Figura 2 – O Caminho Novo da Piedade (em negrito). 

 

Fonte: Adaptado Os Lorenas, (2018). 
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metade do século XIX apenas. “O café gerou o capital que possibilitou equipar a 

rede de cidades do Vale” (VITALE, 2014, p. 193). 

Este foi um período de grande crescimento econômico e populacional da 

região; proporcionou a infraestrutura de transporte, com a ferrovia Rio – São Paulo e 

algum começo das futuras rodovias, mas com cicatrizes perversas para a região por 

conta da escravidão e do esgotamento das terras pelos cafezais. 

Tendo acompanhado os diversos ciclos socioeconômicos da história 

brasileira, até fins do século XVIII, a bacia do Paraíba do Sul era coberta por 

florestas na maior parte de seu território, apesar dos núcleos de ocupação. 

A partir do século XIX, devido ao cultivo do café sem preocupação com a 

manutenção do meio ambiente, a fisionomia predominantemente florestal começa a 

ser transformada para agrícola e ocorre a quase dizimação da Mata Atlântica, com a 

consequente destruição de toda natureza a sua volta. 

É a partir da segunda metade do século XX que a Região conhece sua fase 

de maior desenvolvimento socioeconômico. A geografia das terras do Vale do 

Paraíba aliada à geopolítica criada, deram condições para receber a implantação da 

embrionária indústria fora dos grandes centros em 39 municípios, cujo potencial 

conjunto estimulou decisões como “a modernização rodoviária instalada, com a 

Rodovia Presidente Dutra em 1951” (VITALE, 2014, p. 89) e investimentos do 

Projeto Nacionalista Brasileiro transformando o Vale do Paraíba em Polo Industrial 

de alta tecnologia e mais tarde em 2012 em Região Metropolitana, a RMVPLN. 

(Figura 3). 

Isto possibilitou a melhoria das condições dos centros urbanos, mas, gera 

também, cada vez mais pressão sobre áreas frágeis do ecossistema várzea do Rio 

Paraíba que atravessa e dá nome ao Vale em estudo, entre outros, sobretudo 

devido ao aumento populacional e da especulação imobiliária. 

O rio Paraíba do Sul atravessa três estados brasileiros e sofre influência da 

região metropolitana de São Paulo até a divisa com o Rio de Janeiro (24%); do 

sudeste mineiro (37%) e do território fluminense (39%) (DAEE, 1977). No ano de 

1971, o CODIVAP – Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Paraíba propôs a 

compartimentação geoecológica da bacia em três regiões: Mantiqueira 

(Geossistema – Atlântico, Serra e Cristas); Fossa do Paraíba (Vale e Médio do 

Paraíba) e Planalto Atlântico (da Bocaina, do Paraitinga e Paulistano). A análise 

ecológica referia-se aos três campos fundamentais: potencial ecológico, exploração 
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biológica e ação antrópica (CODIVAP, 1971).  Para proteger contra inundações 

periódicas as 50 mil hectares de várzeas do rio Paraíba do Sul e outros 15 mil 

hectares de seus afluentes, cerca de 300 km e diques marginais foram erguidos 

delimitando quarenta e uma áreas denominadas polders, com superfície total de 35 

mil hectares. 

 

 

3.2 Histórico de Lorena / SP 

 

Os compêndios utilizados; Sá e Siqueira (2016) e IBGE(2015) relatam que a 

história de Lorena inicia-se a partir da fundação da cidade de São Paulo em 1554, 

com a busca de ouro pelos bandeirantes e que seguem em expedições pelos 

sertões paulistas. 

Os bandeirantes chegam ao Vale do Paraíba e a necessidade de se 

estabelecerem pontos de apoio às expedições, levou ao surgimento de Lorena que 

nasce em função da travessia do Rio Paraíba pelos bandeirantes e viajantes de 

Figura 3 – Os Municípios da RMVPLN. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 
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Minas Gerais. O local se estruturou em um primeiro momento como um porto: um 

posto de paradas e de trocas. Este porto foi chamado Guaypacaré. 

Por volta de 1695, os bandeirantes Bento Rodrigues Caldeira e João de 

Almeida e Pedro da Costa Colaço ali fixaram moradia, dando início às plantações, 

tão importantes na época, para o abastecimento dos viajantes. O primeiro núcleo 

de povoação surgiu por volta de 1705. 

Lorena foi inicialmente conhecida por Sertão de Guaratinguetá. Ali foi erigida 

uma capela que em 1718 foi elevada à categoria de Matriz, cedendo lugar para uma 

igreja maior de frente para o Rio Paraíba.  

Entre 1725 a 1778, parte de Lorena o Caminho Novo da Piedade (Figura 2) 23, 

ligação terrestre entre as Capitanias de São Paulo e a Corte (Rio de Janeiro) 

facilitando as comunicações entre as duas capitanias e o e o transporte do ouro das 

"minas velhas" de São Paulo e das minas de Mato Grosso e Goiás que seguiam de 

Paraty para o Rio de Janeiro. 

Isto transforma as cidades alocadas no futuro eixo Rio – São Paulo em 

cidades mortas (LOBATO, 1971), mas transforma Lorena em importante centro de 

articulação entre as três províncias - São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esta 

característica articuladora e de comunicação interestadual  permanece até os dias 

de hoje. Um dos caminhos para o planalto mineiro é a Rodovia Lorena Itajubá e que 

segue até a Rodovia Fernão Dias. 

Em meados do século XIX, Lorena atingiu uma das fases mais prósperas de 

sua economia. Sua aristocracia Luzia nomes importantes na corte, representados 

por Conde de Moreira Lima, Barão de Bocaina, Viscondessa de Castro Lima e Barão 

de Santa Eulália, entre outros, o que motivou as atividades comerciais no Porto de 

Lorena, onde foi construída uma ponte sobre o rio. 

Em 1906, uma enchente desviou o curso do rio que passava na frente da 

igreja, para o local definitivo, mais afastado da Igreja Matriz. (Figura 4). 

Com a decadência do café, ocorreu uma intensa migração da população 

urbana e rural, em busca de zonas pioneiras no Oeste Paulista. 

Os remanescentes dedicaram-se à policultura, onde a cana-de-açúcar e arroz 

tiveram maior destaque. 

                                                
 

23
 O caminho novo da Piedade evitava o perigoso litoral fluminense, sempre frequentado por corsários. 
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A retomada do progresso iniciou-se, porém, em 1925 com a chegada de 

famílias mineiras, transformando as velhas propriedades rurais em fazendas de 

criação. Em 1937 a cidade tornou-se sede do Bispado e foi criada a Diocese de 

Lorena abrangendo 11 municípios. Na cidade há, ainda, o antigo Horto Florestal 

criado em 1934 com uma área verde de 250 hectares. 

 

Para gerir o recurso Rio Paraíba do Sul, o Estado de São Paulo criou no ano 

de 1951, o DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, para desenvolver o 

Plano de Manejo da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul em conjunto com técnicos 

da Secretaria de Agricultura. Este Plano baseou-se no modelo de gestão regional de 

múltiplo uso do Vale do Tenesse, EUA. 

O plano de aproveitamento múltiplo, elaborado pelo DAEE (1952) objetivou o 

uso racional das bacias hidrográficas, a defesa contra inundações, abastecimento de 

água, irrigação, controle de poluição, drenagem, uso recreativo dos recursos de 

água, caça e pesca, controle de sedimentos, controle de insetos, educação e 

assistência social entre outros. 

Figura 4 – A grande cheia do Rio Paraíba em Lorena 

 

Fonte: Os Lorenas, 2018. 
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Em 1955 o DAEE decidiu retificar o Rio Paraíba. Em 1971, para proteger 

contra inundações periódicas, e aumentar a produção agrícola, 50 mil hectares de 

várzeas do rio Paraíba do Sul e outros 15 mil hectares de seus afluentes, foram 

erguidos diques marginais delimitando quarenta e uma áreas denominadas polders, 

com superfície total de 35 mil hectares. Lorena sofreu esta mesma intervenção. Os 

principais produtores de arroz até os dias atuais são os municípios de São José dos 

Campos, Caçapava, Pindamonhangaba, Roseira, Guaratinguetá e Lorena. 

Mas, a várzea, como planície de inundação ficou descaracterizada e inútil. 

Em relação à urbanização e ao uso e ocupação do solo, em 1992 fez o 

primeiro Plano Diretor para a cidade, sob a administração de Lú Fradique24. Este 

Plano Diretor estipulava como faixa de proteção do Rio Paraíba, 200 metros de 

distância. 

Em 1993 foi feito o primeiro Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMMAM 

(lei 2041/1993) que foi substituído em 2005 pela lei 3056/2015. 

Em 2010 houve a primeira revisão do Plano Diretor, tendo deixado de lado 

questões tais que chegaram a fazê-lo ilegal. 

Em 2014 teve o perímetro urbano ampliado por Lei Complementar com 

demanda contrária por parte do COMMAM. 

Em 2016 uma nova revisão foi terminada, dando em 2018 o espaço para a 

revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, importante fator de regulação e 

planejamento urbano ainda não começado, pois o Conselho da Cidade está sendo 

formado apenas em 2018, tendo sido feitos os chamamentos apenas em 2017. 

 

3.2.1 O Surgimento e o Crescimento da mancha urbana de Lorena. 

 

De acordo com o livreto “Retratos do Vale” (SÁ; SIQUEIRA, 2016 p. 10-11) e 

do o IBGE (2015), o município de Lorena está localizado no leste do Estado de São 

Paulo, a uma latitude 22º43’51” sul e a uma longitude oeste 45º07’29”. Situa-se na 

região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e pertence à Microrregião de 

Guaratinguetá, formada por 11 municípios (EMPLASA, 2018). 

                                                
 
24

 Maria de Lourdes Fradique de Castro Andrade. 
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A área territorial de Lorena é de 414, 16 km², estando a 524 metros de 

altitude. A cidade está às margens da Rodovia Presidente Dutra, a 190 km da 

Cidade de São Paulo e a 246 km da cidade do Rio de Janeiro (EMPLASA, 2018). 

A Figura 5, (p.71) mostra a evolução urbana do município de Lorena 

cronologicamente. Na primeira imagem, ocupação e assentamento desde a 

fundação até o ano de 1705. Vê-se que o assentamento, chamado Porto de 

Guaypacaré, se dá às margens do Rio Paraíba do Sul, como era costume acontecer 

e cuja localização da maioria das cidades da calha do Rio atestam. 

A mancha urbana se amplia a partir de 1705 e na segunda sequência, vê-se a 

mancha até 1817, a Vila de Nossa Senhora da Piedade de Lorena. 

Na terceira sequência vê-se a retificação do Rio, devido a uma grande 

enchente, que resultou seu afastamento do centro original. Testemunha-se, também, 

o crescimento da mancha urbana, nas direções nordeste e sudoeste ao longo do 

Rio, o que hoje são os bairros de São Roque à esquerda dos mapas e Nova Lorena, 

à direita (em relação ao centro). Neste momento, começam a ocorrer as grandes 

intervenções sobre o Rio Paraíba do Sul que descaracterizariam a várzea. 

As demais imagens mostram o contínuo crescimento da cidade, ainda para 

sudoeste/nordeste ao longo das áreas de várzea e em direção à Rodovia Presidente 

Dutra. O primeiro assentamento urbano do município ultrapassando a barreira da 

Dutra ocorre entre 1950 e 1952 com o loteamento denominado Novo Horizonte.  
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Figura 5 – O município  de Lorena. Evolução da Mancha Urbana. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE 2013 e 2015 e do Plano Diretor de Lorena (2010). 
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Segundo o Relatório do IPT (2016), Lorena, além de estar em região 

estratégica, localiza-se em posição estratégica. É servida pela Via Dutra que serve 

ao transporte de bens nas redes de cidades, ao turismo e lazer. Tem acesso ao 

estado de Minas Gerais pela rodovia BR 459, que corta o município, dando acesso 

bastante rápido à cidade de Itajubá (75 km), Santa Rita do Sapucaí (113 km) e a 

Rodovia Fernão Dias, no acesso à Pouso Alegre (131 km) ao subir a Serra da 

Mantiqueira na porção norte do município conforme (Foto 1). 

A região é cortada pela linha férrea, cuja estrutura é deficitária e subutilizada, 

mas que tem alto potencial de recuperação e transporte tanto de insumos quanto de 

serviços. Além da infraestrutura rodoviária e ferroviária, Lorena esta situada nas 

proximidades de quatro (4) dos nove (9) principais portos do Brasil, que são Santos 

(282 km), Sepetiba (211 km), Rio de Janeiro (250 km) e São Sebastião (201 km) 25. 

Adicionalmente, Lorena dispõe de três universidades, sendo uma unidade da 

Universidade de São Paulo – USP, o Centro Universitário UniFatea e a Unisal. 

De acordo com o IPT, (2016, p. 15) geomorfologicamente, o município está 

localizado no  “Planalto Atlântico”, uma região de terras altas, constituída  

predominantemente por rochas cristalinas e pelas coberturas sedimentares da Bacia 

de Taubaté. Esta é chamada de zona do Médio Vale do Paraíba onde se encontra a 

parte urbana do município e as várzeas a serem estudadas por este trabalho. 

                                                
 
25

 Fonte no Google Maps, 2018. 

Foto 1 – Vista Panorâmica da Porção Norte do Município. 

 

Fonte: Relatório do IPT, (2016). 
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Está inserida no Domínio de Mata Atlântica, prevalecendo “as fisionomias 

florestais do tipo ombrófila e estacional semidecidual” (IPT, 2016). 

O município está localizado na Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos – UGRHI 2, que corresponde à bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 

cujo curso, ao longo de seu território, é de 16 (dezesseis) km e largura média de 

cem metros.  Seus afluentes da margem direita são: Ribeirão São João, Córrego 

Farroupilha, Ribeirão Tabuão, Córrego Quatinga e Córrego dos Panos. Na margem 

esquerda são os seguintes: Córrego da Fazenda do Porto do Meira, Ribeirão das 

Posses (Macacos), Ribeirão da Limeira, Córrego do Campinho e Córrego Fazenda 

Vista Alegre. 

Na porção centro-sul do Município, os tipos de relevo são “mar de morros” 

com topos arredondados, vertentes com perfis retilíneas a convexos, morros 

paralelos e serras restritas, que recebe localmente os nomes de Bocaina ou Quebra-

Cangalhas (Foto 2), e a Serra da Cangalha, com altitudes em torno de 1.000 metros. 

 Ainda segundo o relatório (IPT, 2016) a região possui um clima que vai do 

tropical chuvoso, com inverno seco, de temperaturas médias nos meses mais frios, 

superiores a 18°C e precipitações anuais sempre superiores a 1.000 mm. 

Essa condição de umidade é proporcionada pela proximidade do oceano. 

Entretanto, a presença dos dois maciços, serra da Mantiqueira e Serra do 

Foto 2 – Vista da Serra da Quebra Cangalha. 

 
Fonte: Relatório do IPT, 2016. 
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Mar/Bocaina, que cercam a depressão do Vale do Paraíba, faz a região “singular” 

(IPT, 2016). 

Na Foto 3, vê-se uma panorâmica da porção central da cidade, das várzeas à 

direita e da Flona, em primeiro plano. A Flona é um elemento importantíssimo na 

preservação do que resta de várzea em Lorena. Em escala regional será 

apresentado um gráfico em que se mostra percentualmente a existência ou não de 

Conselhos Municipais de Meio Ambiente na RMVPLN, em que Lorena está inserida 

conforme mostra a Figura 6 (p.75). 

Esta etapa seleciona municípios com características semelhantes, ou seja, 

que tenham conselhos do meio ambiente e que sejam ativos, isso foi feito por meio 

de utilização dos dados da MUNIC do IBGE (2015). 

Foto 3 – Vista aérea da Cidade de Lorena com destaque para a FLONA Lorena. 2013. 

 

Fonte: ICMBio, (2013). 
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Figura 6 – O Município de Lorena no Contexto da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, (2017). 
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 Os dados da MUNIC (2015) foram coletados no banco de dados BME - Banco 

Multidimensional de Estatísticas (IBGE, 2015). 

Estes dados geraram um subgrupo dos municípios que têm conselho e estão 

ativos no período de referência da pesquisa, delimitando por atividade positiva ou 

não os municípios da RMVPLN.  

 

3.3 Levantamento Estatístico – MUNIC – Pesquisa Básica de Municípios 

 

De acordo com o IBGE (2008) e Barreto (2011, p. 211–220), a produção de 

estudos e de informações dos municípios pelo IBGE remonta à década de 1950, 

com a elaboração da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros pelos Conselhos 

Nacionais de Geografia e Estatística, divulgada pela instituição entre 1957 e 1964. O 

primeiro Levantamento de Informações Básicas Municipais, lançado em agosto de 

1961, teve periodicidade anual regular até 1974, retomada sua divulgação em 1982 

e interrompida no início da década de 1990. 

Em 1997, retomando a linha de trabalho anterior, e para atender à crescente 

demanda da sociedade por informações municipais, devido à descentralização, o 

IBGE implantou um sistema de informações municipais que posteriormente resultou 

na Base de Informações Municipais – BIM e, nesse mesmo ano, desenvolveu o 

projeto da MUNIC.  

A MUNIC é um banco de dados e tem por objetivo a consolidação de uma 

base municipal de informações sobre o quadro institucional e administrativo das 

cidades brasileiras.  

É um levantamento pormenorizado de informações sobre estrutura, dinâmica 

e funcionamento das instituições públicas, em especial a prefeitura. 

O objeto do interesse da MUNIC é a gestão dos municípios, nomeadamente 

no que se refere a organização da prefeitura, quadro funcional, aparato material, 

instrumentos fiscais, recursos institucionais, políticas de planejamento, iniciativas de 

descentralização e desconcentração, programas e ações públicas locais, oferta de 

serviços à população e infraestrutura urbana. Mas não se detém nesse elenco 

básico de assuntos e investiga aspectos múltiplos da realidade local. 
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Para tal, são levantados os dados sobre aparato institucional, planejamento 

público, finanças públicas municipais, programas sociais desenvolvidos pela 

administração pública local, oferta de serviços públicos e infraestrutura urbana26. 

Segundo Barreto (2011), a importância que a pesquisa vem adquirindo junto 

aos órgãos de planejamento governamental fica patente nos convênios firmados 

como o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério da Cultura (MinC), o 

Ministério do Esporte (ME), o Ministério das Cidades (MCidades) e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

De acordo com IBGE (2008) a Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 

MUNIC se estende à totalidade dos municípios do País desde a primeira edição, em 

1999. 

Da parceria com o MMA foi feito em 2002 e publicado em 2005 o Suplemento 

de Meio Ambiente. De acordo com o IBGE (2005), em sua edição de 2002, a MUNIC 

foi a campo, majoritariamente no primeiro semestre de 2003, acompanhada de um 

suplemento que pesquisou a gestão e a visão do poder público local sobre o estado 

do meio ambiental. A concepção do Suplemento de Meio Ambiente (IBGE, 2002) 

levou em conta a estrutura pressão-estado-resposta. 

Os principais objetivos definidos para a pesquisa foram: 

Levantar um conjunto de informações ambientais que retratassem o 
estado do meio ambiente local; identificar pressões antrópicas, ou 
seja, causadas, direta ou indiretamente, pelas atividades humanas 
sobre o meio ambiente, em especial aquelas que interferem nos 
recursos água, ar, solo, flora e fauna; identificar os esforços pró-
ativos dos governos municipais tendo em vista a adoção de 
programas e ações de caráter ambiental; auxiliar os gestores 
públicos no planejamento ambiental e no processo de tomada de 
decisões; subsidiar futuras pesquisas voltadas ao planejamento e 
gestão ambiental; apontar necessidades de processos de 
monitoramento e avaliação do estado do meio ambiente local (IBGE, 
2005). 

O Suplemento de Meio Ambiente (IBGE, 2005) investigou as seguintes 

informações: estrutura administrativa municipal na área do meio ambiente; 

articulação institucional em meio ambiente; andamento da Agenda 21 local; fonte 

dos recursos financeiros para o meio ambiente; existência de legislação ambiental 

municipal; existência de instrumentos de gestão ambiental, programas e ações 

praticados; e a existência de Unidades Municipais de Conservação da Natureza. 

                                                
 
26

 https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2008/nota_tecnica2008.pdf. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2008/nota_tecnica2008.pdf
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Além disso, efetuou um diagnóstico sobre o estado do meio ambiente no 

município considerando a percepção do gestor ambiental municipal. 

Foi emitido um “Manual de Coleta” e foi feito treinamento com os 

pesquisadores em nível regional que depois treina o efetivo local. 

Antes de dar início à coleta dos dados e à apuração, é realizado um 
treinamento centralizado em que estão presentes os supervisores 
regionais e técnicos de todas as unidades estaduais do IBGE, num 
total aproximado de cerca de 70 pessoas (BARRETO, 2011, p. 216). 

O IBGE ressalta que o informante principal em cada município é a prefeitura, 

através dos diversos setores que a compõem. 

Após o processo de treinamento, inicia-se a fase de coleta das 
informações, na qual o pesquisador do IBGE faz um primeiro contato 
com a prefeitura de cada município a seu encargo, com objetivo de 
obter a indicação de uma pessoa, na administração municipal, que 
coordene a coleta das informações nos vários setores (BARRETO, 
2011, p. 216). 

Barreto (2011) complementa 

Como esses têm, frequentemente, um grau relativo de autonomia de 
ação, as informações coletadas são, da mesma maneira, 
respondidas pelas diferentes áreas e, consequentemente, por 
diferentes pessoas. Assim, as in- formações coletadas em cada 
município, em geral, são resultado de uma consulta a pessoas que 
detêm informações diferentes sobre os órgãos públicos municipais 
(Op. Cit, p. 216). 

A sétima edição da pesquisa tem 2008 como ano de referência e obteve 

informações relativas a todos os 5.564 municípios brasileiros, por meio de um 

questionário básico que tem seu planejamento, apuração e análise sob a 

responsabilidade da Coordenação de População e Indicadores Sociais, da Diretoria 

de Pesquisas do IBGE27. 

Foi escolhido este ano de 2008 para delinear os objetivos da 
pesquisa porque em 2008 é que foi feito o primeiro suplemento 
destinado ao Meio Ambiente. Hoje em dia as pesquisas se estendem 
desde 2009, 2012, 2013, 2014, 2015. Em 2010 e 2012 foram 
também publicados dados sobre meio ambiente no Suplemento de 

                                                
 
27

 A coleta das informações da MUNIC foi realizada entre março e julho de 2008, sendo efetuada, 

preferencialmente, através de entrevista presencial. Os dados coletados referiram-se, de maneira 
geral, à data da entrevista, no entanto, em alguns quesitos a data pode diferir sendo que, neste caso, 
há referência explícita no questionário quanto à data ou período da informação. Algumas exceções 
merecem ser destacadas quanto ao período de referência desta edição da pesquisa: i) as 
informações sobre ações ou programas na área de habitação referiram-se aos anos de 2007 e 2008; 
e ii) as informações referentes à realização de reuniões pelos Conselhos Municipais de Política 
Urbana, Habitação e de Transportes referiram-se aos 12 meses anteriores à data da entrevista. 
(IBGE, 2008: 19) 
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Meio Ambiente da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
(IBGE, 2012). 

Diferentemente das demais pesquisas efetuadas pelo IBGE, as informações 

prestadas pelas prefeituras são de natureza pública, configurando, assim, um 

conjunto de informações a serem divulgadas individualmente. Este contexto, embora 

não exima o IBGE da responsabilidade final pelos dados divulgados, confere um 

caráter de maior corresponsabilidade entre a instituição e os próprios informantes. 

 

3.3.1 Banco Multidimensional de Estatísticas – BME. 

 

Os dados compositores da tabela usada neste trabalho foram consultados no 

site do Banco Multidimensional de Estatística do IBGE – BME (IBGE, 2015), uma 

plataforma de dados paga do Instituto28.  

O BME disponibiliza ferramentas de busca, recuperação e manuseio de 

informações estatísticas sob a forma de dados coletados nos questionários das 

pesquisas, mais conhecidos como microdados. 

No BME, cada questionário corresponde a um ou mais registros de 

informações, sendo a informação mais desagregada possível em uma pesquisa 

estatística. É destinado aos profissionais envolvidos em tarefas de planejamento que 

precisem ter conhecimento da realidade nacional e a pesquisadores que necessitam 

construir suas próprias informações com os microdados disponíveis. 

O BME permite a consulta a mais de um bilhão de registros de informações 

sobre o Brasil. O acesso gratuito é restrito a algumas informações e pode ser feito 

pela Internet. Para realizar cruzamentos de dados, é necessária uma senha através 

assinatura cujo valor pode ser consultado no link da loja virtual na página principal 

do IBGE na Internet (IBGE, 2015). 

Dentro do vasto universo de variáveis da MUNIC, foram selecionadas as que 

pareceram melhor contemplar a caracterização sobre a participação popular na 

gestão participativa (Quadro 4), as que visam chegar a um denominador comum ou 

muito próximo com relação ao município “estudo de caso” Lorena. 

Foi feita uma seleção de variáveis, por Eixo Temático, que suscitam e  

refletem uma boa gama de ações pertencentes ao rol de análises de efetividade.  

                                                
 
28

 https://www.bme.ibge.gov.br/indes.jsp 

https://www.bme.ibge.gov.br/indes.jsp
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Quadro 4 – Distribuição das variáveis selecionadas na MUNIC por eixo temático. 

Eixos 
Temáticos 

Variáveis 

Impactos 
Ambientais 

Alteração ambiental que tenha afetado a vida da população. 

Alteração que tenha prejudicado a paisagem. 

Assoreamento do corpo de água no município. 

Atividade Agrícola prejudicada por problema ambiental 

Atividade pecuária prejudicada por problema ambiental 

Contaminação do solo. 

Degradação de áreas legalmente protegidas. 

Desmatamento. 

Escassez de recurso de água. 

Poluição do ar. 

Poluição do recurso água. 

Queimadas. 

Redução da quantidade / diversidade ou perda da qualidade do pescado. 

Outras ocorrências impactantes. 

Aparato 
institucional 

Estrutura institucional 

Agenda 21 local (Diagnóstico/Metodologia) 

Consórcio intermunicipal 

Convênio e acordo administrativo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente - 
existência 

Fundo Municipal de Meio Ambiente – 
existência 

Legislação específica par a questão 
ambiental – existência 

Órgão responsável pelo meio ambiente – 
Secretaria Municipal específica 

Empresa pública 

Entidade de Ensino e Pesquisa 

Iniciativa Privada 

Recursos financeiros 
específicos para a área 

ambiental 

Instituição / Órgão internacional 

Organização não governamental (ONG) 

Órgão Público 

PSA 

Outras fontes de recurso 

Articulação intermunicipal em meio 
ambiente, comitê de bacia. 

Disposição de resíduos sólidos (lixo) 
doméstico e/ou industriais 

Articulação intermunicipal em meio 
ambiente, comitê de bacia. 

Ações Ambientais 

Disposição de resíduos sólidos domésticos 
(lixo) e/ou industriais. 

Recuperação da qualidade dos recursos 
hídricos 

Recuperação de áreas degradadas 

Tratamento de esgoto doméstico 

Recomposição de vegetação 

Outros temas abordados 

Fonte: IBGE (2015). 
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3.4 Sobre efetividade e a metodologia de avaliação do COMMAM. 

 

O objetivo maior deste trabalho como foi dito é “avaliar a efetividade da 

participação do Conselho do Meio Ambiente de Lorena na construção das Políticas 

Públicas para o Município de Lorena”. 

O que se busca com isso é melhorar os aspectos de efetividade para nas 

palavras de Parés (2009 apud CAMPOS, 2011, p. 54). A avaliação tem por objetivo 

melhorar. Sem isso não há sentido. Fica-se no círculo ontológico sem a 

espiralização desejada rumo à melhora. 

Alguns mecanismos de avaliação da efetividade foram usados e serão 

descritos aqui. 

 

3.5 Efetividade Deliberativa, Desenho Institucional e Representatividade. 

 

A Efetividade Deliberativa é um elemento principal de discussão entre os 

pesquisadores da área de análise das instituições participativas, e constitui tema 

complexo, no qual operacionalização e discussão implicam a busca por variáveis e 

indicadores capazes de expressar dimensões como no Quadro 5, (p. 83). 

Assim, estudos de caráter qualificador são atuais, pois o caráter deliberativo 

“potencializaria a redistribuição dos investimentos em políticas publicas específicas” 

(VAZ, 2011, p. 96). 

Outro elemento importante é o Desenho Institucional. Almeida e Cunha (2011, 

p. 127) afirmam que “os desenhos não são neutros”, “suas escolhas e variações 

incidem diretamente” na atuação, produzindo, assim, “uma série de consequências 

para os resultados da participação”. 

Há ainda o elemento Representatividade descrito em IPEA (2013). Os 

critérios básicos para a classificação levam em conta se a participação é direta ou 

através de representantes; individual ou em coletividades; e nível de 

institucionalização. Se propiciam a apresentação de críticas, queixas e proposições. 

E a partir dessa distinção básica é realizada uma análise dessas IPs que considera: 

sua relação com os governos; os tipos de participantes; as questões em pauta; 

natureza das regras que guiam seu funcionamento; papel institucional.  
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São estes aspectos das discussões que se vai abordar na análise do Estudo 

de Caso. As cores; verde para sim, amarelo para parcialmente e vermelho para não, 

serão os mensuradores das avaliações. 
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Quadro 5 –  Elementos de Indicadores de Efetividade 

A institucionalização dos conselhos 

 

Tempo de existência  

O tempo de existência 
revela o grau de formalidade 
dos  

 

A existência de uma 
estrutura organizacional 

  

A frequência de reuniões 
obrigatórias 

  

REGULAÇÃO:  Quanto maior a regulação sobre o seu funcionamento, mais 
institucionalizados são esses espaços. 

Presença de mesa diretora   

Secretaria executiva   

Câmaras, comissões 
técnicas ou temáticas. 

  

Frequência de conferências   

Potencial inclusivo e democratizante 

Composição   

Pluralidade   

Proporcionalidade   

Regras do processo decisório.  

Formulação das normas de 
funcionamento 

Unilateral (   )  Multilateral (   )  

Pluralidade de atores 

Definição de pauta   

Tomada de decisão   

Alternância de poder por 
segmento 

  

Presença de comissões    

Presença de conferencias   

Composição   

Distribuição de cadeiras   

Proporcionalidade entre 
segmentos 

  

Fonte: Adaptado de Farias e Ribeiro (2011). 
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3.6 Estudo de Caso. 

 

O COMMAM é um conselho municipal como qualquer outro. Devido à 

percepção de uma atuação significativa sobre o Município vivenciada pela autora, 

propôs-se avaliar a efetividade das ações do Conselho sobre a gestão do meio 

ambiente, uma vez que o caráter do Conselho e sua composição, aliadas aos 

direitos adquiridos em Constituição ao Ente Federado local geram possibilidades de 

contribuição para uma gestão municipal mais eficiente, nos moldes do que preconiza 

o Estado Democrático de Direito. 

Assim sendo, as ações do COMMAM relativas às várzeas o Rio Paraíba de 

Lorena, na porção central do município que culminaram no Inquérito Civil n.º  

14.0324.0000113/2014-6 supramencionado são o objeto deste estudo de caso, 

conduzido por meio da análise dos dados disponíveis na Promotoria de Justiça de 

Lorena e do Ministério Público do Estado de São Paulo, oriundos dos dados 

fornecidos pelo COMMAM em um documento chamado “Relatório de Várzeas – 

CADERNO 1”. 

Assim sendo, foi feito um estudo que visa colaborar na análise da efetividade 

do COMMAM no que tange à disputa  entre os campos de força pertinentes ao 

poder decisório, em que o capital social, político, cultural, e econômico (BOURDIEU, 

1986; PUTNAM, 2006; SIISÍÄINEM, 2000,) de ambos os lados são postos à prova e 

saem em busca por resultados. Um dos campos por maior participação da 

sociedade na gestão participativa e efetividade do Conselho de Meio Ambiente de 

Lorena. 

A análise dos passivos ambientais sobre as Várzeas com a descrição das 

ações do COMMAM escritas nas atas e denunciadas pelo não cumprimento da Lei 

com relação ao supracitado, serão qualificados. 

Os parâmetros de efetividade serão aplicados trás a análise dos fatos e das 

consequências deles e assim, uma mensuração qualitativa, poderá tornar-se 

quantitativa, e será avaliada por meio de análise dos gráficos e elementos 

estatísticos formados. 

Os Parâmetros de conclusão escolhidos são: 

1. Sucesso total; 

2. Sucesso parcial; 

3. Insucesso. 
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Ele foi feito, analisando a maioria dos oito casos do inquérito, conforme estão 

descritos na seção 4. Um resultado concreto de demandas é o Relatório feito pelo 

IPT, ainda que seu resultado não tenha sido muito animador em relação à 

conservação do Meio Ambiente. 

 

3.6.1 Histórico do COMMAM. 

 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena – COMMAM – foi criado 

duas vezes. Uma em 1993 pela lei 2.041/93 em 02 de junho de 1993 durante o 

mandato de Lú Fradique 29  e foi revogada e substituída pela Lei 3.056 de 

14/12/2005. Neste, o interesse maior para sua formação era estar em sintonia com 

os ditames pós Fórum Mundial sobre o Meio Ambiente, a RIO 92. 

O grupo ligado à proteção ambiental em Lorena tinha um forte acesso à USP 

e à Fundação Prefeito Faria Lima, que por meio do Centro de Estudos e Pesquisas 

de Administração Municipal - Cepam - que apoia os municípios no aprimoramento 

da gestão e no desenvolvimento de políticas públicas, contribuiu com fóruns de 

conscientização na Câmara de Vereadores e ajudou a compor alinhado com o 

executivo e vereadores, a primeira versão da lei. 

Este conselho, depois de criado não conseguiu ir adiante, sequer compondo 

regimento interno, por falta de capacitação de seus componentes e de 

conhecimentos técnicos, ficando no ostracismo de 1992 até 2005. 

Na segunda oportunidade de composição, o Comitê das Águas de Lorena, 

mais articulado e os mesmos atores sociais com mais tempo de experiência agora, 

capitais social (COLLEMAN 1992, BOURDIEU 1996, PUTNAM, 2006; SIISÍÄINEM, 

2000) e político conseguiram articular-se novamente e desta vez levar as 

tramitações burocrático-institucionais adiante. 

Além disso, havia o interesse, por parte do executivo municipal. 

Estes atores sociais, por terem em sua maioria forte capital político e social, 

com um excelente relacionamento com o prefeito recém-eleito conseguiram unir 

ambos os interesses e fazer com que o texto da lei viesse a ser mais heterodoxo 

                                                
 
29

 Maria de Loudes Fradique de Castro Andrade, prefeita de Lorena entre 1993 e 1996. 
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com relação a sua conformação, paridade 30 e atuação na gestão participativa, do 

que a maioria dos conselhos do Vale do Paraíba. 

A eleição seguiu os ditames do Conselho Nacional do Meio Ambiente (menos 

com relação à presidência) e elegeu um conselho provisório que estava organizando 

a institucionalização do COMMAM. 

Em 16/01/2006, o Conselho Provisório encaminhou à procuradoria da 

prefeitura a minuta de Regimento Interno para análise e posterior elaboração do 

decreto compositor.  Em 21/03/2006 chegou o memorando com as respostas e 

correções e em 04/04/2006 foi assinado o decreto. (PML, Processo N.º 352/06 MT, 

2006). 

Nas duas versões da lei, os objetivos e propósitos são quase os mesmos. O 

tópico fiscalizador não consta no texto da primeira. Nesta, o artigo 1º diz que o 

objetivo do Conselho é: 

[...] manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo 
e recuperá-lo para presentes e futuras gerações. Diz também, em 
seu § 1º que ele é órgão consultivo e de assessoramento do Poder 
Executivo, e deliberativo no âmbito de sua competência sobre as 
questões ambientais propostas nesta e demais leis correlatas do 
município. (LORENA, 1993). 

O texto da lei 3.056/05 é um pouco diferente, a característica deliberativa vem 

no parágrafo primeiro e a de assessoramento no segundo parágrafo, além de ter a 

função fiscalizadora acrescentada, conforme segue: 

Art. 1, §1º - O conselho Municipal do Meio Ambiente de Lorena é 
órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das questões que afetam 
o meio ambiente. 

§ 2º - O conselho Municipal do Meio Ambiente de Lorena terá como 
objetivo assessorar a gestão da Política Municipal do Meio Ambiente, 
com o apoio dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal. 
(LORENA, 2005). 

Sua primeira composição (1993) definia no Artigo 4º, §1º, catorze (14) 

membros, conforme Quadro 6 (p. 89). 

                                                
 
30

 O Commam de Lorena foi formado com base na configuração dos mais avançados conselhos 

existentes. Um exemplo é o da saúde, onde “as conferências contam com a participação de dois tipos de 
atores: os delegados e os convidados/observadores. Entre os primeiros existe o critério de paridade 
definido por lei, o qual estabelece que 50% devem ser representantes dos usuários, 25% dos 
trabalhadores e 25% dos gestores/prestadores de serviço. Somente os delegados têm direito a voz e a 
voto, ao passo que os convidados/observadores têm direito somente a voz” (FARIA e LINS, 2011). 
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Como se pode constatar no Quadro 6, esta versão da lei comprova a não 

observância de quesitos fundamentais para as Instituições Participativas – IP’s, 

como a paridade e a separação entre poder público e sociedade civil organizada no 

arranjo institucional (GOHN, 2001; 2004; 2011; AVRITZER, 2011; WEINER, 2011).  

Havia muito mais entidades do poder público que representações da 

sociedade civil organizada. 

Em conversa informal com os conselheiros da primeira conformação, soube 

que não havia o conhecimento acerca destas questões nem de sua importância. 

Além disso, não havia muitas entidades da sociedade civil que estivessem 

organizadas ou dispostas a participarem. 

Eram pouquíssimas as associações de bairro que estavam organizadas. E 

entidades ambientalistas locais “nem existiam”. 

A informação que se tem é que “quando se fez a Lei, a intenção era fazer com 

que houvesse uma representação das entidades e pessoas preocupadas com o 

meio ambiente e repasse de verbas por convênios”. Para todos, inclusive a prefeita, 

estas questões de hoje em dia não existiam. “Nem se falava disso”. “O importante é 

que o conselho pudesse ter voz ativa”. 

A segunda versão do Conselho, feita pela a lei n.º 3.056 de 14 de dezembro 

de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal 5.338/2006, que valida o regimento 

interno. Também define que ele é, “deliberativo, consultivo e fiscalizador das 

questões que afetam o meio ambiente e tem como objetivos assessorar a gestão da 

Política Municipal de Meio Ambiente” (LORENA, 2005, p. 2). 

Foi fruto de um amplo debate entre ambientalistas de Lorena, a 

municipalidade e os cidadãos, que tiveram interesse em participar das reuniões de 

trabalho no segundo semestre de 2005. 

Nesta houve a separação entre os segmentos do poder público e da 

sociedade civil e houve a preocupação com a paridade (GOHN; 2001; 2004; 2011; 

AVRITZER, 2011; WEINER, 2011). 

O COMMAM atual foi instalado em 11 de maio de 2006, com a publicação de 

seu regimento interno e a nomeação dos representantes das Instituições.  
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3.6.2 Caracterização do COMMAM 

O artigo 10º do regimento interno versa sobre a composição dos conselheiros. 

Diz que serão eleitos dentre os representantes dos segmentos, em respeito ao Art. 

3º da Lei Municipal nº 3.056 de 14/12/2005 e à dimensão e representatividade das 

diversas Instituições no Município de Lorena. 

A composição ficou como se segue: 07 representantes do Poder Público, 16 

representantes da Sociedade Civil Organizada (ou IP’S) conforme Quadro 6, (p.89). 

Hoje em dia, apesar das instituições serem diferentes, a conformação dos 

representantes é igual à composição de 2005. 

O regimento interno do COMMAM31 para esta lei (3.056/05) foi regulamentado 

pelo Decreto Municipal 5.338/2006 que “dispõe sobre o Regimento Interno do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Lorena” (LORENA, 2006). 

Em 13/04/2006 os encaminhamentos para a instituição do conselho foram 

feitos e o edital de convocação para indicação e eleição dos representantes viria a 

ser publicado no Jornal ATOS do dia 15/04/2006, jornal de circulação local, com  

uma cópia do comunicado oficial e uma do edital, ambos enviados anexo e havia a 

recomendação que os interessados providenciassem os documentos solicitados 

dentro do prazo determinado, de forma que a comissão eleitoral pudesse instituir o 

conselho na data indicada32.  

De acordo com o Livro de Decretos de Lorena (2006), a composição do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente foi homologada pelo Decreto Nº. 5.525/06, 

após a eleição em 15 de março de 2006. 

O COMMAM atual foi instalado em 11/05/2006. Por força de Lei, tem ampla 

liberdade para eleger seus representantes, conselheiros, presidentes e vice-

presidentes, sem que estes estejam atrelados ao poder executivo municipal. 

A atribuição de Secretario Executivo do Conselho é sempre da Secretaria de 

Meio Ambiente, por ter, o poder público, condições administrativas (pessoal e 

recursos) de fazê-lo. 

                                                
 
31

 Processo 352/06 MT. Documentação do Commam na prefeitura. 
32

 Comunicação da Secretaria de Meio Ambiente para os conselheiros e cidadãos inscritos no Fórum do 

COMMAM em 12/04/2006, no fórum do Yahoo Groups: commam.lorena@grupos.com.br, que não mais 
existe. 
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 Quadro 6 – As duas composições do COMMAM. 

1993 
 Conselho composto por entidades do poder público, seis (6) e da sociedade civil dezesseis 
(16) em segmentos diferenciados. Desrespeito à paridade, priorizando o segmento da 
sociedade civil. 

Catorze (14) Instituições, sem separação de segmentos 
do poder público e civil. Apenas designação de entidades. 
Sem continuidade. 

  2006 2016 

 
TIPO 

QT
D 

INSTITUIÇÃO 
QT
D 

INSTITUIÇÃO 

  SEGMENTO PODER PÚBLICO 

IBAMA (especificamente) – 01  Federal 01 ICMBIO 01 ICMBIO 

Ministério Público (especificamente) – 01   Estadual 01 SABESP 01 SABESP 

SABESP (especificamente) – 01  
 

Municipal 03 

Secretaria do Meio Ambiente 
Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(SEMEAR) 03 

Secretaria do Meio 
Ambiente (SEMEI) 

APEOESP – 01 (especificamente) 
 Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social 
Secretaria de 
Planejamento e Obras 

Corpo de Bombeiros – (especificamente)  Secretaria de Educação Secretaria de Educação 

Polícia Florestal – 01 
 Ensino e 
Pesquisa (SP) 

01 FAENQUIL 01 EEL - USP 

Delegacia Estadual de Ensino (específicamente)  SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 01 
 Ensino e 
Pesquisa 

02 Unifatea e Unisal 02 Unifatea e Unisal 

Secretaria Municipal de Educação – 01 
 Associações 
Comunitárias 

02 VAGO 02 Lions Club / VAGO 

Câmara dos Vereadores – 01  
 Entidade de 
Classe 

03 AEAL / OAB/ VAGO. 03 VAGO/ VAGO/ VAGO 

AEAL (especificamente) – 01 
 Indústria e 
Comércio 

02 ACIAL e VAGO 02 ACIAL e VAGO 

Entidades Ambientalistas – 01 
 Entidades 
Ambientalistas 

03 OIKOS, FLORA PARAÍBA e VAGO. 03 
OIKOS / UPA e 
MONDESIR 

Cons. Munic. de Desenvolvimento Rural - 01   Setor Rural 02 Sindicato Rural e VAGO. 02 Sindicato Rural e VAGO 

Associação de Bairros (indefinido) – 01 
 Associações de 
Bairro 

 AMNL  AMICE 

 
 Conselhos 
Municipais 

01 Conselho Tutelar 01 Conselho Tutelar 

Fonte: Adaptado de Lorena (1993; 2005). 
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3.7 AS VÁRIAS ETAPAS DE UM PROCESSO 

A seguir apresentar-se-ão cronologicamente os fatos que levaram ao 

Relatório de Várzeas – CADERNO 1, que levaram ao Inquérito Civil, que levaram ao 

Relatório do IPT e que culminaram neste estudo de caso sobre a efetividade. 

 

3.7.1 Ano de 2005. A FORMAÇÃO. 

 

No início dos trabalhos, as maiores preocupações eram com o lixo e a água e 

houve ao longo dos primeiros cinco anos de existência, propostas encaminhadas à 

Prefeitura e à Câmara dos Vereadores sobre este tema. Um tempo razoável foi 

gasto discutindo a polêmica de renovação e concessão dos serviços de tratamento 

de água e esgotos. 

A regulação do plantio de eucalipto no município foi assunto de pauta. E uma 

grande participação na redação e correção do Plano Diretor do Município, 

especialmente no que se refere ao meio ambiente e à preservação das áreas de 

Várzeas. 

Houve uma comunicação em 2005. 

 

3.7.2 Anos de 2006/2007. A OFICIALIZAÇÃO do CONSELHO. 

 

Em 16 de janeiro de 2006 houve o pedido da SEMEAR para análise do 

Regimento Interno aprovado pelo Conselho Provisório pelo Jurídico da Prefeitura. 

Em 04/04/2006 o mesmo foi decretado no Livro de Leis sob o N.º 5.338/2006 

(LORENA, 2006). 

Em 28/04/2006 foi feito pedido de homologação da portaria – Nomeação do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMAM. Em 11/05/2006 foi lançado no 

Livro de Decretos; 06 representantes do Segmento Público e 16 da sociedade civil. 

A Composição do Conselho deve ser decretada pelo executivo municipal. A 

primeira composição só foi decretada em 19/03/2007. 

 Nestes dois anos os trabalhos são de organização do Conselho e de 

comunicação à sociedade da existência do mesmo. Os ofícios, que procuram por 

informações sempre têm o cuidado de informar a condição deliberativa do conselho 
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e sua prevalência do interesse público. Não foram encontrados ofícios enviados em 

2006, mas foram enviados 35. Em 2007 foram enviados 45 ofícios e recebidos 18. 

Dois dos assuntos mais debatidos foram sobre plantio de eucalipto  para 

produção de celulose e deposição de lixo e entulho na área do CSU conforme linha 

do tempo. Esta foi a primeira comunicação dando ciência sobre passivos em área de 

várzea. 

 

3.7.3 Anos de  2008 /2009. ORGANIZAÇÃO 

 

Não foi encontrada documentação do COMMAM relativa aos anos de 2008 e 

2009, salvo algumas declarações e comentários em atas de 2010. 

Na pasta de atas de 2010, entre as atas, foi encontrado um documento que 

elenca as pautas das reuniões ordinárias do COMMAM em 2009 e do começo de 

2010. Nas pautas de 2009, percebe-se uma grande preocupação com a 

conformação do Conselho e com a representatividade devido ao grande número de 

faltas e de segmentos desinteressados. 

Havia a preocupação com a perda de representatividade do COMMAM na 

cidade e também a necessidade de maior representatividade de associações de 

bairro. 

 

3.7.4 Ano de 2010. A ATUAÇÃO. 

 

As pautas de janeiro e fevereiro de 2010 versam sobre o assunto intervenção 

em áreas de várzea. 

Em fevereiro tratou-se a situação das denúncias encaminhadas ao Promotor 

quando à ocupação de áreas de várzea.  

Neste ano, haveria eleição do COMMAM. E as reuniões trataram deste 

assunto, e, também, o preparo da 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. (45ª 

RO, COMMAM, 2010) 

A pauta da 50ª reunião ordinária convoca à análise e discussão referente ao 

Ofício COMMAM n.º 05/2010 sobre a Deposição de Resíduos em área de várzea, e 

trata o problema de aterramento na Várzea do Bairro da Cabelinha, mostrando as 

consequências para as residências do local”.  
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Nesta reunião foram apresentadas as diretivas da participação do município 

de Lorena no Programa Verde/Azul” e as diretivas a que o município deve atender 

para que “possua pontuação suficiente para receber o Selo Verde33. Destaca ainda a 

diretiva n.10, referente ao Conselho Ambiental, explicando a importância do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMMAM para o Programa Município 

Verde/Azul. (Ata da 50ª Reunião Ordinária do COMMAM, 2010). 

Em agosto, foi feita uma explicação sobre leito principal e secundário dos rios 

para explicar o que seriam várzeas, e caracterizaram-se o solo e fauna destes 

ecossistemas. Conselheiros alertaram com exemplos de intervenções danosas no 

entorno do Bairro de Nova Lorena onde está o CSU34. 

A ata da 10ª reunião extraordinária do COMMAM apresenta a sugestão posta 

em votação é que se oficiasse o Senhor Prefeito Municipal a fim de solicitar o 

cancelamento das licenças emitidas e a elaboração e apresentação de um plano de 

recuperação das áreas e que anexa à solicitação “fosse elencada a legislação que 

tornaria pertinente justificar o pedido de cassação das licenças”; “que o Ministério 

Público “fosse comunicado também” e foi mostrado o  documento expedido pela 

Secretaria do Meio Ambiente, a licença ambiental e se concluiu que a mesma fere 

também o Plano Diretor do Município atual” (Ata da 10ª reunião extraordinária do 

COMMAM, 2010). Estas sugestões tornaram-se propostas e foram votadas 

afirmativamente em consenso. Além disso, foi sugerido que a Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano fosse questionada sobre a legalidade do condomínio 

proposto para o Bairro da Cabelinha. 

A pauta da 54ª reunião ordinária do COMMAM de 24 de novembro de 2010 

convoca a votação para entre outros assuntos, que sejam permitidas deliberações 

                                                
 
33 Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, o Programa Município Verde/Azul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a 
eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. 
A participação do município no PMVA é um dos critérios de avaliação para a preferência na liberação de 
recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição – FECOP. As ações propostas pelo PMVA compõem 
as dez Diretivas norteadoras da agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: 
Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das 
Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos. O 
atendimento destas diretrizes a contento estabelece um Ranking. Além de nortear a formulação de 
políticas públicas, o Ranking Ambiental é utilizado pelo PMVA na outorga das seguintes premiações 
regulares:“Certificado Município VerdeAzul”, concedido aos municípios que atingem a nota superior a 80 
(oitenta) pontos e preenchem requisitos pré-definidos para cada Ciclo, e ao Interlocutor respectivo. Este 
Certificado reconhece a boa gestão ambiental municipal e garante à prefeitura premiada preferência na 
captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP). 
34 Que foi feito nesta várzea, sendo ele mesmo um passivo ambiental, ainda não compensado. (N. A.). 
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para: Apreciação do COMMAM sobre todas as obras que tragam impacto ambiental 

à cidade, conforme o inciso VIII do artigo 4º da lei 3056/2005 (COMMAM). 

Esta apreciação foi deliberada favoravelmente pelo prefeito em 2014 pelo 

decreto 17.474. 

Proibição de quaisquer alterações na várzea durante o período de tempo em 

que o GT Várzea do COMMAM avalie esta condição, também conforme o inciso VIII 

e visando o inciso II. Esta proibição foi aceita pela plenária, vindo a tornar-se a 

Deliberação COMMAM 001/2011. 

Foram 19 ofícios enviados e 34 respondidos, muitos com as inscrições de 

representantes de entidades para compor o COMMAM na gestão que viria. 

Apesar de todo esse trabalho, muito poucas respostas foram dadas 

diretamente ao COMMAM ou fruto das solicitações em ações efetivas.  

 

3.7.5 Ano de 2011. A EFETIVIDADE. 

 

Em janeiro de 2011, foi feita a 56ª (quinquagésima sexta) reunião ordinária 

Nela o presidente lembra que a várzea foi discutida exaustivamente durante o ano 

de 2010, mas que pouco se concretizou das expectativas.  

Em fevereiro houve duas reuniões que trataram de várzea. Sobre isto havia 

alguns trabalhos efetivados.  (Ata da 57ª Reunião Ordinária, 2011, linhas 36 a 65). 

A partir desta reunião supracitada, um problema de grande impacto surgiu em 

Lorena e demandou quase a totalidade do tempo e dos esforços da Commam e a 

questão da várzea ficou esquecida. A tentativa do Governo Federal de instalar uma 

UTE a gás em ciclo combinado de 500 KW em Canas. 

Em abril se tratou um pouco mais do tema. E o Conselho foi informado que a 

“FLONA não foi consultada (sobre o mesmo loteamento)” (Ata da 59ª Reunião 

Ordinária do COMMAM, 2011: 02) e que a placa de loteamento no Bairro da 

Cabelinha não foi retirada, ao contrário do que a Prefeitura disse que seria feito, e 

que na área do CSU (braço morto de rio) estava acontecendo o aumento da 

deposição de lixo e fechamento com lâminas de tambor metálico da área em passivo 

(Foto 7) (Op. Cit.: 02). 

Em 28/07/2011 na 62ª reunião Ordinária, foi relembrado que a proposta do 

Plano Diretor de 2006 pretendia classificar as várzeas como área restrita, a qual se 

cogitara pudessem funcionar como Zonas de Amortecimento ZA da Floresta 
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Nacional de Lorena – Flona, ao que foi contraposto que não existia Plano de Manejo 

da Flona” e que isso precisaria constar nele, para poder ser feito, “que há várias 

formas de coibir ocupação em áreas frágeis e que o PD precisa ser analisado, pois 

as áreas de várzeas pertencem à união e só ela pode definir seu uso”. 

Em 01/09/2011 na 63ª Reunião Ordinária, será dada mais uma chance de 

resposta aos ofícios não respondidos. 

Fala-se da distância de proteção ao rio da LUOS, Lei de Uso e Ocupação do 

Solo de 200 m. (a qual disse havia sido mudada em 2009, mas para a qual não se 

tem documentação) e também sobre os 10 km de raio definidos pela ZA tradicional 

de uma Flona. 

Nesta reunião foi dito que o Rio Paraíba, em seu percurso por Lorena, foi 

retificado e a sua vazão foi regularizada por meio da construção de barragens e 

polders a montante da cidade, mas que o mapa do IBGE (1979) na Figura 7, (p. 95) 

apresenta as áreas de várzea do município bem claras. Destacam-se as áreas em 

azul tracejadas que são as áreas de várzea identificadas pela carta do IBGE. 

Desta forma se poderia questionar a ocupação destas áreas por loteamentos, 

pois isso acabaria com a função principal das áreas de várzeas. 

Ao ser questionado se o Commam poderia fazer a minuta de uma lei de 

proteção às várzeas, o presidente informa que “esta lei existe e que o que falta é 

cobrar e pressionar para que seja cumprida” (Ata da 63ª Reunião Ordinária, 09/ 

2011:03).  

Em  29/09/2011 na 64ª Reunião Ordinária o relatório em execução volta a ser 

tratado com a fala de representante de Prefeitura de que o supramencionado está 

errado tendo sido enviado ao Prefeito um pedido de revisão da referida lei, mas que 

em sua opinião o texto será o aprovado no PD anterior (de 2010). 

Não fica clara a veracidade dos fatos, uma vez que a prefeitura não se 

manifestou sobre isso oficialmente. 

Feita uma breve explanação de como se está configurando o Relatório, em 

que etapa está asseverando mais uma vez que “o principal interesse é preservar as 

áreas de várzea”. 

Mais uma vez o representante do poder federal explica que “as várzeas são 

áreas da União e explica os procedimentos da Secretaria de Patrimônio da União – 

SPU com relação à definição de áreas da União” (Atas do COMMAM, 09/ 2011: 02).
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Figura 7 – Sobreposição da Ortofoto de Lorena, 2017 sobre carta do IBGE, 1979. Escala 1:50.000 

 

Fonte: DataGEO, 2018. 
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Novamente se volta à questão da caracterização e definição locacional das 

áreas de várzea em Lorena devido à desconfiguração sofrida pela retificação e 

barramento do Rio Paraíba em Lorena. 

Alguns Conselheiros se exasperam pela demora e dizem que este é “um 

assunto discutido há um (1) ano no COMMAM e que o COMMAM deve fazer algo, 

pois precisa fornecer uma resposta par a sociedade” (Atas do COMMAM, 09/ 2011: 

02). Explanam, ainda, que “ficou claro aos presentes no Seminário sobre Várzeas 35 

que a Lei protege as áreas de várzea, conforme explanado pelos advogados 

presentes” (Atas do COMMAM, 10/2011: 02). 

Segue dizendo que “ o COMMAM  deve ter o ‘pé no chão’ e que considera 

importante o estudo, mas pensa que é uma ‘enrolação’ não protocolar algum 

documento” (Atas do COMMAM, 09/2011: 02). Assim sugere que se envie “um ofício 

ao promotor atentando para a necessidade de atenção para com as áreas de 

várzea” (Atas do COMMAM, 09/ 2011: 03). 

Um Conselheiro lembra que um grupo de estudos do MP 36 foi formado pouco 

tempo atrás para estudar exatamente as questões protetivas ao Rio Paraíba, as 

várzeas entre elas. Sendo assim, sugeria “uma comissão do COMMAM para reunir-

se com eles a fim de inteirar-se sobre os estudos que estão sendo realizados” (Atas 

do COMMAM, 09/ 2011:03) e qual sua área de atuação e a extensão da mesma. 

Conta ainda que uma componente do GT havia cobrado de um conselheiro a 

procura do COMMAM para tratar de tais estudos 37. 

Com relação às disparidades de informações oficiais, foi questionado que 

para um Conselheiro poder atuar com confiança e seriedade, precisa ter acesso às 

informações completas e oficiais. (GOHN, 2002). 

Um dos conselheiros advertiu sobre a necessidade de se pensar bem antes 

de “chegar a uma instância superior à do promotor”, ao que outro conselheiro 

rebateu que “o COMMAM não é representado por  uma pessoa individual e, que se 

necessário for, deve-se ir à outras instâncias sim” (Atas do COMMAM, 09/ 2011: 03). 

Em súmula, todos aprovam a ida a São Paulo para visita ao GAEMA (mais 

tarde soubemos que seria em São José dos Campos). Todos aprovaram que se 

divulguem as informações da prefeitura e todas referentes aos estudos dos GT ao 

                                                
 
35

 Ocorrido em abril de 2010 
36

 Provavelmente se refere ao GAEMA, que foi formado em 30 de junho de 2009. 
37

 Esta comissão foi formada e reuniu-se mais tarde com o GAEMA. 
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grupo e todos aprovam que uma comissão vá ao promotor conversar e protocolar o 

ofício explicando. (Atas do COMMAM, 09/ 2011: 03). 

Em 27/10/2011, na 65ª Reunião Ordinária do Conselho, aponta-se que é a 3ª 

vez que o Relatório de Várzeas entra na pauta e não é aprovado. O tema causou 

nesta reunião uma “série” de trocas de informações (impropérios) “levando à 

discussão inclusive a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, em que se pede 

maior participação da sociedade civil em sua revisão, com participação direta dos 

profissionais da área (arquitetura e urbanismo) na cidade”. 

Reitera a deliberação 001/2011 que pede o engessamento das áreas de 

várzeas a fim de evitar o que vem ocorrendo com loteamentos irregulares e 

deposição de lixo inapropriadamente. Nesta reunião, em posse das diretrizes da 

revisão do PD de 2010 denuncia-se sua ilegalidade e se pede sua nova revisão 38. 

Ficam acordados ofícios ao ICMBio em Brasília pedindo celeridade na aprovação do 

Plano de Manejo e que este deve contemplar as necessidades locais.E “finalmente, 

aprovado o Relatório sobre as áreas de Várzeas com as alterações acordadas nesta 

reunião” (Atas do COMMAM: 11/2011:03). 

Em, 24/12/2011 na 66ª Reunião Ordinária do COMMAM, houve denúncia 

sobre passivos ambientais no Ribeirão Tabuão levadas ao Conselho, que foi 

criticada pelos representantes da prefeitura, responsáveis pela área ambiental 

porque não foram feitas “em caráter particular”, tendo sido levada ao Conselho. O 

denunciante disse e “não confiar em algumas instituições fiscalizadoras do 

município” e que o COMMAM é “um órgão que traz confiabilidade aos membros e 

também  às instituições que o representam” (Atas do COMMAM, 12/2011: 03) ao 

que alguns Conselheiros apoiaram e outros não. 

Em seguida foi dito se necessário “finalmente aprovar o relatório para que ele 

possa ser enviado” seguindo com o processo adiante. E assim foi feito. Decorrente 

dele houve a instauração do processo civil de que trata este trabalho. (Atas do 

COMMAM, 12/2011: 04) e suas consequências que são o resultado das ações do 

COMMAM. Foram 56 ofícios enviados e 30 recebidos. 

Estas são as descrições dos fatos que levaram à elaboração do Relatório de 

Várzea, documento que embasa a pesquisa em busca da efetividade do Conselho. 

Procurou-se não misturar ações posteriores a estas descritas de forma a não 

                                                
 
38

 Este pedido não veio a ser feito. N. da autora. 
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adiantar os resultados. Estes estão na próxima seção. No entanto, as descrições 

dos fatos até aqui elencados e alguns com detalhamento podem parecer resultado 

das ações, mas elas são apenas o caminho dos fatos que subsidiaram o relatório. 

Este, sim, verdadeiro resultado a ser analisado. 

 

3.7.6 Ano de 2012. Efetividade e o Relatório de Várzeas 

 

O ano de 2012 foi o mais profícuo em termos de ação dos conselheiros do 

COMMAM. Começou em 2011 quando o COMMAM recebeu a notícia da ideia da 

implantação de uma UTE a gás em ciclo combinado a ser instalado no município de 

Canas. O Grupo a princípio desconhecedor do que viesse a ser este 

empreendimento, entendeu que seria prejudicial por ouvir dizer e tendo vivenciado a 

questão da falta de respostas e de condições de agir por falta de organização e de 

informação foi informar-se sobre o projeto e tendo chegado a uma deliberação 

positiva no sentido de lutar contra o empreendimento, encontrou no ano de 2012 

muito trabalho. 

Foram 121 ofícios enviados contra 33 ofícios de resposta. 

Das atas, a primeira ação foi o planejamento de 2012, cujas metas eram 

trazer o município para discutir as questões ambientais, dividindo com a sociedade e 

com as autoridades responsáveis a gestão participativa sobre o meio ambiente. 

Também levantar os problemas ambientais do município e em casos de abrangência 

regional, pertinentes à atuação do Conselho. Também encaminhar aos órgãos 

competentes os problemas diagnosticados e / ou denúncias recebidas para as 

devidas soluções e acompanhar a tramitação dos processos até que os problemas 

fossem sanados. A intenção era promover processo de educação sobre os vários 

temas ambientais levantados e estudados, registrar todo o processo de atividades 

realizado pelo conselho e organizar suas informações internas. 

Os grupos de trabalhos existentes eram o da termoelétrica, que ocupava a 

maioria dos conselheiros ativos; 

 VÁRZEA; 

 EDUCAÇÃO e 

 RESÍDUOS SÓLIDOS. 
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3.8 Metodologia 

 

O relatório de Várzeas do COMMAM (2012) conseguiu chamar a atenção do 

GAEMA e do MP em oito (8) passivos denunciados. Estes passivos são estudados 

neste trabalho por meio da metodologia de pesquisa-ação, para ter respondida a 

pergunta da pesquisa. (FIGURA 8). 

A ação consumada do COMMAM – Relatório de Várzeas (COMMAM, 2012) – 

cujo desfecho é o IQ mencionado, para cujo encerramento do processo o MP inquire 

o COMMAM sobre sua “satisfação” com relação às ações compensatórias/ 

mitigadoras dos passivos denunciados feitas pelo executivo – PML/ SEMEAR é 

estudado concomitantemente com as ações sequencias e consequentes destas 

comunicações em um processo ativo e ininterrupto. Salienta-se que o processo em 

não terminou e a pesquisa-ação consiste em comparar as ações do Conselho com a 

metodologia da revisão bibliográfica acadêmica para verificar a efetividade do 

mesmo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise das atas, informes, laudos entre outros documentos relativos a este 

relatório e as demais documentações decorrentes, aliadas às tabelas apresentadas 

Figura 8 – Síntese da metodologia do Estudo 

PASSIVOS 
SEQUENCIAIS 

PROSPECÇÃO 

RELATÓRIO DE 
VÁRZEAS 

GAEMA 

MP 
Inquérito Civil 

MULTAS E TAC 
SABER SE O 

COMMAM ESTÁ 
SATISFEITO 

8 PASSIVOS 
ANALISADOS. 
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nos materiais, fruto de estudos acadêmicos, efetivam a percepção da efetividade de 

algumas ações e corroboram no descobrimento dos motivos de insucessos de 

outras ações levando às últimas consequências a pesquisa-ação: “Toda tentativa 

continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática” 

(TRIPP, 2005). 

Como o objetivo é a solução de problemas, este estudo foi às raias da 

exaustão pela apresentação do material disponível para proceder à identificação do 

problema da efetividade. Segue-se a isso, o planejamento de uma solução, que 

neste caso iniciou-se pela compilação de dados para a elaboração do Relatório de 

Várzea, sua consequente implementação, agora seu monitoramento com o 

levantamento do que foi atenuado, compensado ou mitigado e a avaliação de sua 

eficácia por meio da análise dos resultados: 

 SUCESSO TOTAL 

 SUCESSO PARCIAL 

 INSUCESSO. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em sociedades onde o habitus 39 gerador de cidadania não existe nem se 

criam forças onde isso se fortaleça, onde faltam integração e comunicação, as 

desigualdades e a exclusão aumentam, a democracia se esvazia ou perde seu 

sentido e torna-se necessário “buscar outras formas de fortalecê-la” (BAQUERO, 

2001). 

 

4.1 Sobre Participação Popular 

 

Avritzer (2011, p. 3) reforça esse argumento ao afirmar que “a participação da 

sociedade civil é uma precondição para o êxito dos processos deliberativos”, assim, 

transformá-las em ações sobre o meio ambiente, para a conquista de qualidade de 

vida harmoniosa, entre muitos aspectos é uma condicionante desejável. 

Entretanto, há questões de afinação entre um e outro campo de disputa a 

respeito dos qualificativos acima. Esta rede nem sempre se forma (GOHN, 2000) e 

faltam exatamente “informação, programação e profunda avaliação das políticas 

públicas elaboradas com a efetiva participação”. 

Para Gohn (2000, 2002, 2006, 2011), o modelo ideal (e original) de gestão 

participativa entende que governar é, antes de tudo, compartilhar as possibilidades e 

necessidades do espaço e deliberar, com êxito e equitativamente no espaço onde se 

vive. Ter a representação e a capacidade de ser realmente um fórum de discussões 

democráticas. Em democracia nem tudo acontece de forma fácil e da mesma forma 

os conselhos são também espelhos que refletem as dimensões contraditórias de 

que se revestem nossas experiências democráticas recentes. 

Importante salientar e questionar o processo de quem participa e que 

desigualdades subsistem na participação? E, ainda entender como se dá o processo 

de construção do interesse coletivo no âmbito dos dispositivos de participação? 

Assim, 

[...] há consenso entre os autores, (a despeito de questões teóricas), 
que “o termo participação popular se refere a uma concepção 
populacional mais ampla do que apenas o movimento sindical ou a 
política partidária”. [...] “o termo geralmente se refere às classes 
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 Ver tópico específico. 
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populares, embora possa incluir também a participação da classe 
média” (VALLA, 1998, p.8). 

e 

 “devido ao tom vago e difuso em que a proposta de participação 
popular aparece em textos oficiais, ao lado de sua frágil 
normatização, o tende a torná-la, como consequência, algo 
centralizado nas mãos dos técnicos e na burocracia governamental”. 
(VALLA, 1998, p. 9) 

Há o desejo comum em prol do bem estar social, mas de forma idealizada. 

Sem clareza e não objetivamente, o caminho para ele se faz longo e dificultado, 

principalmente em um contexto como o do Brasil atual, marcado por forte percepção 

da corrupção em todos os níveis de governo e em boa parte da sociedade. 

Os atores sociais não são encontrados mais tão facilmente em nenhum 

seguimento etário. Os adultos encontram-se desestimulados e os jovens parecem 

ter medo do comprometimento ou uma preguiça crônica daquilo que é regulatório, 

regulamentado, disciplinado e disciplinar, e as lideranças não se formam ou são 

poucas. Não há compromisso.  

Gerir, cobrar compromissos, formar lideranças ou tornar-se uma é cansativo e 

toma tempo. Assim, o consenso em torno do ideário participacionista que busca 

equilíbrio entre o governo e a representação social fica prejudicado. 

Conseguir preencher todas as representações do COMMAM vagas 

atualmente tem sido um esforço hercúleo e por enquanto vão. Conforme Quadro 6 

(p. 89). 

Então, forma-se um “gap” importante, deixando abertas frentes para uma 

atuação indevida sobre o espaço social, pelo espaço deixado abandonado à própria 

sorte. Decisão de uns. Não de todos. 

Isto ocorre por falta de planejamento nas ações sobre duas esferas – 

antrópica e natural, voltada prioritariamente para a produção de lucros e ganhos 

especulativos em detrimento da produção de qualidade de vida marcada por 

“remendos paliativos” e disputas mais acirradas. 

A maneira pela qual isto ocorre, faz com que as disputas se acirrem ou se 

suavizem dentro dos campos de ação. Conforme os campos se estabeleçam, os 

resultados se dilatam ou se retraem em qualidade de ações, tornando-os campos de 

disputas. 

Paradoxalmente, há estudos que demonstram opostamente que a sociedade 

cada vez mais toma ciência da importância de tal representatividade, e Isto é 
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extremamente preocupante e a solução para isso não é simples nem tem fórmula 

pronta. Caminha-se pela seara da conscientização sobre direitos e deveres da 

sociedade em todos os ambitos como um todo. 

 

4.2 Sobre o espaço sustentável 

 

A Figura 9, adaptada de John Elkington (1999) pela autora (2018) na forma de 

campos, interconectados e interdependentes, mostra que o espaço é uma instância 

da sociedade, cuja “paisagem cultural substitui a natural”.  

 

Além disso, que tem de receber cuidado e manutenção em todos os aspectos 

(SANTOS, 1988, p. 26). É seu direito natural (e por obrigação ética da sociedade), 

para não deixar de ser ”natureza amiga”, sem a qual, paradoxalmente, não haverá 

sociedade e tornar-se “natureza hostil” (SANTOS, 1988, p. 26) humanamente criada.  

Como se pode ver no esquema adaptado do tripé de John Elkington, na 

Figura 9, o meio ambiente abarca a sociedade, que abarca a economia, que, por 

uma desvirtuação na forma de entender o mundo na configuração natural, faz com 

que a instância menor, tendo forjado uma relação de dependência, se avantaje 

sobre aquelas, naturalmente maiores. 

A manutenção de espaço significa conservação das condições que permitem 

o equilíbrio entre a condição natural, primeva; equilibrada e a condição posterior; 

antropizada e econômica, uma vez que para se alcançar a sustentabilidade, termo 

tão consagrado hoje em dia, é fundamental a manutenção das condições ideais para 

Figura 9 – Sustentabilidade nos Campos de Disputa 

 

Fonte: Adaptado de ONU (1999). 
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que o planeta tenha futuro.Com a globalização, ações espalham-se desde o que 

antes seria o território local para o território alheio. 

O desafio dos países que agora buscam sua prosperidade é manter-
se nos limites de um só planeta. Qualquer estratégia responsável 
deve estar circunscrita ao nosso mundo, de modo sustentável  
(BURSZCTYN; BURSZCTYN, 2012). 

Assim, a produção de qualidade de vida (não mais manutenção) se aproxima, 

às do Relatório Brundtland / Our Common Future e dos parâmetros de 

sustentabilidade acordados que devem nortear o agir comum hoje em dia, como 

meta. Conseguido isto, asseveram-se as condições para que todos possam ter um 

futuro possível, para que, “além da preocupação com a finitude dos humanos diante 

de uma natureza incontrolável, não haja o risco da finitude da própria natureza 

diante de uma humanidade demasiadamente capaz” (FITUSSI; LAURENT, 2008 

apud BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, 81). 

Não se tem a pretensão de afirmar que este modelo adaptado pela autora 

venha a acontecer ainda que fosse o ideal. 

O meio ambiente engloba todas as instâncias dentro da cadeia produtiva da 

sociedade, por isso não pode ser minada. 

O Argumento desta adaptação é simples: caso os alarmes sobre o meio 

ambiente aconteçam e este se deteriore irreversivelmente, ambas as instâncias 

abarcadas se deterioram e acabam. Ironicamente, a última a morrer é a ambiental, 

pois sem a Sociedade não há Economia e sem ambas não há degradação 

ambiental. Assim, cuidar do meio ambiente é cuidar da própria sobrevivência do 

Homem. O que se busca é  

[...] a harmonia socioespacial [...] respeitosa da natureza herdada, no 
processo de criação de uma nova natureza. Produzindo-a, a 
sociedade territorial produzia, [...] uma série de comportamentos, 
cuja razão é a preservação e a continuidade do meio de vida. 
(SANTOS, 2006, p. 158). 

 

4.3 Sobre a Produção do Espaço 

 

Como dito, a grande maioria da população brasileira vive atualmente em 

cidades e é nelas que os indivíduos desempenham as suas atividades, suprem suas 

necessidades e se inter-relacionam. 
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Conforme Santos, (1997) a possibilidade de ação da cidade, reveste-se da 

necessidade de ações práticas da sociedade perante a novidade para si. Estas 

ações são as ações da sociedade sobre a gestão, apropriando-se de forma 

adequada e ética das situações problemas que a afligem de forma se possa 

conseguir um consenso sobre as diretrizes a serem tomadas. Este consenso não é 

fácil. Soluções de problemas, gestão, legislação e execução de gestão exigem inter-

relacionamento que em qualquer nível não é fácil nem desprovido de disputas. 

Mas cabe ao poder executivo entender a necessidade de uma transição entre 

o não saber fazer e o fazer correto, que é a tendencia de toda prática; o 

aprimoramento. A prática demonstrada na seção Material mostra que especialmente 

nos anos de 2011 e 2012 percebe-se uma maior organização do COMMAM em 

vários aspectos importantes na avaliação de efetividade. 

 E fácil de verificar que o governo traça um campo de disputas desigual, pois, 

concordando com Tatagiba e Teixeira (2006, p. 227) “as relações entre governo e 

sociedade são marcadas por uma enorme assimetria de recursos – organizacionais, 

informacionais, financeiros, educacionais, dentre outros – que limita, em muito, as 

possibilidades do exercício da autonomia”. No entanto contrariando todas as 

pesquisas o COMMAM burlou esta condição, levando às últimas consequências o 

Quadro 7, agora com o resultado para o COMMAM. 

 

 

O entrosamento entre os conselheiro neste período era visível. Na verdade, o 

que inicialmente era uma relação cordial e institucional se transformou em 

verdadeira amizade entre um grupo grande de conselheiros, e entre todos havia 

uma consonância de ideias muito produtiva. 

Tal consonância levava ao aprofundamento dos trabalhos, uma vez que não 

havia um rigor muito grande nos horários de trabalho. Encontrávamos-nos várias 

Quadro 7 – Definição de efetividade por centralidade de atores – RESULTADO COMMAM. 

Centralidade das IP’s para 
atores 

Centralidade dos atores na rede 

Alta  Baixa 

Alta  COMMAM Espaço de Contestação 

Baixa Espaço de Legitimação Espaço Periférico 

Fonte: Adaptado de Vaz, (2011). 
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vezes por semana, na casa de um, na casa de outro. Nunca uma deliberação foi 

feita fora da plenária, mas sim, a juntada de documentos, impressões, organização 

de ofícios, compatibilização de datas, etc. sempre para agilizar os trabalhos e pois 

não havia disponibilidade de recursos públicos. 

Os atores tinham independência e concordância de suas instituições. Aqueles 

que se envolviam desta forma tinham pessoalmente convicções no sentido da 

possibilidade de mudança trazendo ao COMMAM, portanto um espaço de alta 

deliberação, como de fato foi. 

O Fundo Municipal não estava disponibilizado para as despesas de cotidiano 

do Conselho, como ainda hoje em dia tampouco e muito recurso pessoal foi gasto 

com viagens a São Paulo, cópias, lanches e correio, por exemplo. 

Para Santos (2006) esta nova possibilidade, por ser “uma nova função”, 

reveste-se da necessidade de ações práticas da sociedade perante uma 

possibilidade que é nova para si. Isto foi feito pela lei. A determinação constitucional 

de dar participação legal à sociedade na gestão pública é fazer isso. 

Da mesma forma que na seção anterior, apresentam-se os resultados em 

análise sequencial e cronológica. 

A questão que foi proposta neste estudo é a efetividade do COMMAM usando 

como material de estudo suas ações relativas às intervenções em área de várzea 

ocorridas em Lorena até o ano de 2012 que resultaram no Inquérito Civil 

14.0324.0000.113/2014-6. São nas palavras de Setton (2002, p. 64) campos de 

disputa. 

Foram necessários sete anos para que a sociedade se organizasse, criando o 

COMMAM. Foi necessário que este amadurecesse como grupo. Foi necessário que 

grupos com distintos posicionamentos sociais, conversassem para chegar a um 

consenso, diminuindo o “espaço de disputa e jogo de poder”. 

A administração municipal combateu contra durante duas gestões e não 

efetivou as ações de proteção ao Meio Ambinte que se solicitava. As disputas foram 

acirradas naquele tempo. Foi necessária a demanda processual que levou o 

município a gastos desnecessários. 

Uma vez que a seção anterior apresentou os estudos e o caminho 

institucional e as atitudes pessoais do COMMAM e de seus conselheiros envolvidos 

no processo respectivamente, resultando no Relatório de Várzeas, compilação que 
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embasa esta dissertação, agora se faz a avaliação dos mesmos. A organização 

documental e a produção do texto são da autora. Demais fontes estão citadas. 

Para efeito de síntese e objetividade, seguir-se-á o texto do inquérito que 

solicita ao COMMAM envio de comunicação se das demandas efetuadas, as ações 

do governo e suas respostas satisfazem ao Conselho, conforme comunicação 

transcrita abaixo: 

Do pedido do Promotor de justiça de Lorena, solicitam-se informações sobre 

ocupações nas áreas abaixo sobre ocupação irregular em área de várzea do Rio 

Paraíba do Sul em: 

 VILA DOS COMÉRCIÁRIOS I 

 VILA DOS COMÉRCIÁRIOS II 

 CAMPOS DOS IPÊS 

 ÁREA NA ALAMEDA ECOLÓGICA PAU-BRASIL. BAIRRO DA 

CABELINHA. 

 CONDOMÍNIO JABUTICABEIRAS 

 ESTRADA DO DIQUE – BAIRRO QUATINGA 

 RUA CAP. OSCAR SANTOS BITTENCOURT – CSU 

 ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

Os passivos denunciados no Relatório de Várzeas do Commam que tem 

avaliação nesta pesquisa são os itens sublinhados. Para cada um deles atribuiu-se 

uma qualificação de acordo com o resultado obtido, fosse coibição da ação, 

compensação da ação, ou mitigação da ação são denominados como sucesso ou  

sucesso parcial. As não soluções são denominadas como insucesso. As 

qualificações intermediárias se aplicam pontualmente caso a caso. 

Em regra, concordamos que os conselhos são formados estritamente como 

contrapartida à exigência legal para a obtenção de recursos públicos por parte dos 

municípios e não expressam uma dinâmica local significativa. [...] apenas 2% dos 

Conselhos Municipais de Assistência Social no Estado de São Paulo são anteriores 

à Lei Orgânica da Assistência Social (1994), embora os Conselhos sejam 

concebidos como instrumento de participação popular. (ABRAMOVAY, 2001, p. 

123). 
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Além disso, há uma grande “falta de resultados concretos da participação e 

tendência à manipulação e instrumentalização dos espaços participativos, usados 

para legitimação do governo” (TATAGIBA; TEIXEIRA, 2006, p. 225). 

Esta realidade se afigurou ao COMMAM em 2010/2011 e devido a isto a 

iniciativa em transformar esta estatística em outra, a da efetividade. 

Primeiro verificou-se que era necessária a organização. Dos grupos, dos 

dados e da documentação. Foi feita a compilação dos documentos enviados e a 

separação dos grupos de trabalho, deixando assuntos que não tinham como serem 

abordados para mais tarde ou não assumindo o trato. Deu-se aviso a todas as 

instituições que deviam resposta ao COMMAM como uma última chance, feito isso, 

demandou-se contra o executivo, pois nada mais havia a ser feito. 

Fazendo uma análise embasada em Cohn, (2011, p. 19) foram retomados e 

postos à prova três elementos citados por Arato (1995 apud COHN, 2011, p.10). 

 O caráter autônomo da organização da sociedade frente ao estado. 

O COMMAM só conseguir a autonomia que o levou a demandar contra o 

executivo e ser bem sucedido por causa de sua conformação e das prerrogativas 

que lhe concernem. Não fosse isso, provavelmente suas ações teriam sido 

postergadas em reuniões e relatórios infindáveis. 

 A reconstrução de laços sociais fora do Estado 

Como comentado, os agentes conselheiros se organizaram extra 

institucionalmente e conseguiram com isso uma efetividade maior nas ações. 

 Esfera pública (comunicação)  independente e separada de qualquer forma de 

comunicação oficial. 

Os acessos à informação do COMMAM ainda estão bastante ineficientes. Os 

canais de comunicação oficiais estiveram sempre dificultados aos conselheiros e a 

divulgação no site da prefeitura pouco atualizado. Hoje, muito por causa dos 

parâmetros de efetividade todas as comunicações do COMMAM estão sendo 

levadas a público em uma nuvem aberta, cujo link será disponibilizado para a 

prefeitura colocar em seu site na página do COMMAM e na rede social aberta do 

Constelho. Assim que o poder público se veja em condições de fazê-lo as 

informações estarão disponíveis para o site da prefeitura. 
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4.4 Sobre efetividade do COMMAM – MUNIC. 

 

De acordo com os dados da MUNIC (IBGE, 2008) a maioria dos municípios 

apresentava conselho tutelar e conselhos municipais de saúde, de direitos da 

criança e do adolescente, de educação e de meio ambiente que nesta data, os 

Conselhos Municipais de Meio Ambiente somavam 56,1% dos municípios, de um 

total de 3.124 conselhos. 

A MUNIC propõe uma lista de checagem com a qual baseia sua pesquisa que 

faz em todos os municípios. No entanto, como critério de existência, basta que 

tenham feito ao menos uma reunião nos últimos 12 meses. Um dos elementos que 

analisa a efetividade (Quadro 5 –  Elementos de Indicadores de Efetividade, p. 83) 

usa este parâmetro para tal, mas ele não parece ser suficiente. 

Esta lista e suas variáveis serviram como um parâmetro inicial para a 

avaliação de efetividade do COMMAM Lorena. Para isto, as ações do COMMAM 

foram confrontadas com os itens da lista. A partir deste resultado, estatísticas e 

análises serão feitas para qualificar a atuação do COMMAM, subsidiando, assim, 

algumas conclusões no sentido de identificar e quantificar como ações de sucesso e 

de insucessos, como foi determinado na metodologia. (Quadro 4) 

No quadro da lista foram feitas mais duas colunas e nelas colocadas 

respectivamente o passivo ou o problema e a solução ou a proposta de atuação 

dada pelo COMMAM. 

Além disso, quais das variáveis aplicadas pelo IBGE são realmente efetivas 

na realidade do município no âmbito do COMMAM,  lembrando que estas pesquisas 

fazem parte do instituto. 

Em verde atuação completa, em laranja atenção ou resultado parcial e em 

branco não se aplicam. Há um elemento em roxo que significa um elemento de 

altíssimo interesse para a conservação do meio ambiente e manutenção do 

equilíbrio entre as instâncias da sociedade que não são contempladas em Lorena, 

lamentavelmente. Em branco, para o que não se aplica. 
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4.4.1 Sobre a Efetividade na participação dos Conselhos na RMVPLN –MUNIC. 

 

Na MUNIC há dados de existência ou não de conselhos nos municípios da 

RMVPLN e seu funcionamento. 

Para o IBGE a existência de um conselho se reume a se o Conselho se reúne 

ou não no período de 12 meses, sem levar em consideração dados importantes de 

efetividade como produção e influência em políticas públicas ou ações locais. 

Dos trinta e nove (39) municípios da RMVPLN, vinte e nove (29) existem 

perfazendo 74,36% (Gráfico 1, Tabela 1). 

Destes, vinte, (20) funcionam efetivamente (reúnem-se mensalmente) 

perfazendo um total de 68,97%  contra nove (9) que não se reúnem perfazendo um 

total de 31% dos “existentes” (Gráfico 2). 

Onze (11) constam como não existentes, mas na verdade, pelo menos um 

deles, Campos do Jordão tem Conselho sem que esteja contabilizado como tal, 

porque foi formado depois da pesquisa. 

 

Apresenta-se este resultado na de forma a contextualizar a presença e a 

efetividade de acordo com a metodologia do IBGE. 

 

Tabela 1 – Existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Municípios da RMVPLN CMMA’s Reunião TOTAL 

Arapeí; Areias; Canas; Cunha; Lagoinha; 
Natividade da Serra; Queluz, Redenção da 
Serra; Roseira; Santo Antônio do Pinhal. 

NÃO 

10 

NÃO 

10 
25,63% 

Aparecida; Campos do Jordão; 
Caraguatatuba, Cruzeiro; Guaratinguetá; 
Igaratá; Ilhabela; Lorena; M. Lobato; 
Paraibuna; Pindamonhangaba; Piquete,; São  
Bento do Sapucaí; São José do Barreiro; São 
José dos Campos; São Luiz do Paraitinga; 
São Sebastião; Silveiras; Taubaté; Ubatuba. 

SIM 

29 

SIM 

20 

68,96% 

74,36% 

Bananal; Caçapava;  C. Paulista;  Jacareí; 
Jambeiro; Lavrinhas; Potim; Santa Branca; 
Tremembé. 

NÃO 

09 

31,03% 

Adaptado de IBGE (2015). 
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Dentro dos critérios de efetividade, ainda que a MUNIC seja uma pesquisa 

consolidada, o fato de as informações serem dadas pela prefeitura, e outras 

variáveis não serem acuradas, não está realmente refletindo a realidade nem a 

efetividade da atuação dos Conselhos de Meio Ambiente na RMVPLN. 

Em estudos futuros, a existência e a condição de efetividade pode vir a ser 

melhorada se forem aplicados na pesquisa do IBGE parâmetros e confirmadores 

mais rigorosos sobre resultado e feitas questões que, de fato, levantem condição de 

efetividade, por exemplo, como as apresentadas neste estudo, que são uma 

pequena parte dos estudos levados adiante em busca de efetividade real a estes 

instrumentos de participação. 

 

Gráfico 1 – CMMA existente na RMVPLN 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2012). 

Gráfico 2 – Reuniões nos CMMA existentes na RMVPLN 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2012). 
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4.4.2 Análise das ações do COMMAM sobre as variáveis do BME/ MUNIC. 

 

Dos passivos elencados, no Quadro 8, o COMMAM tem buscado atuar sobre 

todas as questões que aparecem nele e que tenham sido de conhecimento do 

conselho. 

Muitas vezes o COMMAM foi tachado de intrometido por interferir em 

assuntos eventualmente não diretamente de sua alçada. Ocorre que por ser uma 

cidade pequena e os conselheiros terem um bom capital social e político, 

conseguiam as informações que estavam escusas. Além disso, sempre procurou 

deixar os canais de comunicação e de denúncias aberto para que houvesse uma 

real participação da sociedade.  
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Eixos 
Temáticos 

Variáveis da MUNIC. Situação em LORENA 
Índice de 
gravidade 

SOLUÇÃO DADA OU PROPOSTA / 
Intervenção do COMMAM 

Índice de 
efetividade 

Descrição da Solução dada ou situação atual 

Impactos 
Ambientais 

Alteração ambiental que tenha afetado a 
vida da população. 

NÃO SE APLICA 

Alteração que tenha prejudicado a 
paisagem: 

 

TODOS OS CASOS DO RELATÓRIO 
DE VÁRZEAS: 

Aterro nas áreas de várzea. Figura 
14 (p. 157), 

ALTO IMPACTO 

Denúncia e busca de ações coibitivas. 

 

BAIXO 

Não se conseguiu efetivar a denúncia.  A área foi 
aterrada. 

A prefeitura não agiu a tempo nem fez o que se 
esperava dela. 

Os procuradores não acatam a denúncia porque 
faz muito tempo que passou. 

Cava e retirada de grande 
quantidade de terra da área no 

Bairro Novo Horizonte.  (Foto 24, p. 
178 ) 

ALTO IMPACTO EFETIVO 
Houve a denúncia. Foi acatada pelo MP e abriu-se 
um IC. Ele foi suspenso por regularização da área.  

Hoje se encontra sob fiscalização da CETESB. 

Assoreamento do corpo de água no 
município. 

 

Barragem do Rio Tabuão no Parque 
ecológico do Tabuão. 

 

MÉDIO IMPACTO Limpeza e desassoreamento.  
MEDIA 

EFETIVIDADE 
Commam apoia a iniciativa e participa com o governo 

municipal dos programas de Educação Ambiental.l 

 

Rio Mandi 

População joga lixo 

Corta o município em 6 bairros 

Vila Brito va paraiba 

ALTO IMPACTO 

Erosão das cabeceiras. Falta de 
vegetação (agropastori); 

 

ATUAÇÃO 
EFETIVA 

Sabesp tem monitorado. Em termos de esgoto 
melhorou. 

Commam fez relatório para SABESP. 

 

Atividade Agrícola prejudicada por 
problema ambiental. 

NÃO SE APLICA 

Atividade pecuária prejudicada por 
problema ambiental 

NÃO SE APLICA 

Contaminação do solo / água. 

Contaminação do Poço P 20 da 
SABESP, por atividade pretérita 
descuidada de empresa química. 

 

ALTO IMPACTO 

Fechamento do poço contaminado e 
abertura de outro poço em local não 
contaminado para abastecimento do 

bairro. 

 

EFETIVO 

COMMAM avisado pela Secretaria de Meio Ambiente 
que procede às ações protetivas e compensatórias: 

abertura de novo poço pela SABESP. 

SEGUE processo de INVESTIGAÇÃO E 
REMEDIAÇÃO DE PASSIVO PPARA AVERIGUAR 

RESPONSABILIDADES. 

Quadro 8 – Distribuição das variáveis selecionadas na MUNIC por eixo temático com a situação do COMMAM LORENA sobre cada uma delas. 
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Degradação de áreas legalmente 
protegidas: 

Ate 2012. Área de APP – várzeas do 
Rio Paraíba. 

ALTO IMPACTO 
ATÉ 2012. 

Inquérito Civil 14.0324.0000.113/2014-
6, intervenções em área de várzeas. 

Objeto deste estudo. 
EFETIVO 

Acompanhamento e efetivação de ações de proteção 
sobre as áreas denunciadas. 

Desmatamento. 

PROCESSO SHIMAZU. 

Estrada Municipal Santa Terezinha. 
Área urbana consolidada. 

MÉDIO IMPACTO 
Compensação Ambiental com plantio de 
árvores e recuperação da área de APP 

degradada. 
EFETIVO 

Denúncia, acompanhamento e efetivação de ações 
sobre a área denunciada com compensação 

ambiental e recuperação da área. 

Escassez de recurso de água. NÃO SE APLICA 

Poluição do ar: 
Projeto de implantação de uma UTE a 
gás em ciclo combinado no município 

de CANAS. 
ALTO IMPACTO 

Intensa pressão do COMMAM pela 
coibição da implantação da UTE. 

ÁREA DE 
ATENÇÃO 

Processo suspenso por pressão popular 
mobilizada pelo COMMAM 

Poluição do recurso água: 
Projeto de implantação de uma UTE 

a gás em ciclo combinado no 
município de CANAS. 

ALTO IMPACTO 
Intensa pressão do COMMAM pela 
coibição da implantação da UTE. 

ÁREA DE 
ATENÇÃO 

Processo suspenso por pressão popular 
mobilizada  do COMMAM 

Queimadas. 

Proprietários de terra praticam ato 
criminoso; 

  

MÉDIO/ ALTO 
IMPACTO 

Ao receber denúncia direciona à Polícia 
Ambiental e acompanha. 

ATENÇÃO 
Não solucionado. Soluções Pontuais. Educação 

ambiental ainda não alcança 

Redução da quantidade / diversidade ou 
perda da qualidade do pescado. 

Esgoto in Natura em ligações 
clandestinas 

MÉDIO IMPACTO 
Educação Ambiental e trabalho junto ao 

CBH. Fazendas de água. 
 Lorena não lança esgoto. 

Outras ocorrências impactantes. 
Despejo Irregular de Resíduos 

Sólidos. 
MÉDIO IMPACTO Aplica Lei de crimes 9605/98  Licenciamento de área própria. Cetesb acompanha. 

Aparato 
institucional 

Estrutura 
institucional 

Agenda 21 local 
(Diagnóstico/Metodologia) 

. 

O Município não aderiu. NÃO ADERIU 
Há cobranças do COMMAM no 

sentido de fazer acontecer. 
ALTO 

IMPACTO 
Reuniões sem resultado ainda. 

Consórcio intermunicipal NÃO PRATICA 

Convênio e acordo 
administrativo: 

Município Verde Azul 

FEHIDRO 

SMA 

 
LICENCIAMENTO AMBIENTA; 

Planos com o Comitê de Bacias 

BAIXA 
EFETIVIDADE 

CONTROLE. RARAMENTE AVISADO PELA 
PREFEITURA sobre os LICENCIAMENTOS. 

Conselho Municipal de 
Meio Ambiente – 

existência: 
SIM  ---  

ATIVIDADES ININTERRUPTAS DESDE 2005 e 
ATUAÇÃO INTENSIVA. (alta atuação, mediana 

efetividade) 
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Fundo Municipal de Meio 
Ambiente – existência: 

 

NÃO, não regulamentado. 

Para o COMMAM, mesma coisa que 
não existir. 

INSUSTENTÁVEL  
BAIXA 

EFETIVIDADE 
INSISTÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO (Pouca 

efetividade). 

Legislação específica par 
a questão ambiental – 

existência: 

Lei de RESIDUOS SÓLIDOS; DE 
QUEIMADAS, lei do SILÊNCIO; lei 

de CORTE e PODAS. 
MÉDIO IMPACTO 

Funcionam com deficiências. Falta 
fiscalização. Existe a Política 

Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (em elaboração) 

Política Municipal de Saneamento 
Básico (não consistente) 

ATENÇÃO 

Cobrança e trabalho de GT para plano Municipal 
de Arborização (2018); 

Plano Municipal de Educação Ambiental com 
parceria das instituições de Ensino, Unifatea e 

USP 

Órgão responsável pelo 
meio ambiente – 

Secretaria Municipal 
específica: 

SIM    Apoio e fiscalização constantes 

Empresa pública SIM - Prefeitura     

Entidade de Ensino e 
Pesquisa 

SIM  
Três universidades. Uma pública – 

USP. Participante 
  

Iniciativa Privada SIM  
EPPO – Limpeza Urbana. Não é 

totalmente eficiente. 
ATENÇÃO 

Res sol urb 

licitatório 

Recursos 
financeiros 
específicos 
para a área 
ambiental 

Instituição / Órgão 
internacional 

NÃO SE APLICA 

Organização não 
governamental (ONG) 

NÃO SE APLICA 

Órgão Público NÃO SE APLICA 

PSA NÃO  Existe a lei, não regulamentada.  
COMMAM APOIA O PROGRAMA. OIKOS 

PREPAROU, MAS NÃO FOI IMPLEMENTADO. 

Outras fontes de recurso: Editais PATEM; AGEVAP; CEIVAP  RECUROS POR PROJETO  APOI, MAS FISCALIZA. 

Articulação intermunicipal 
em meio ambiente, comitê 

de bacia e das águas. 
SIM  

Projetos com Comitê das Águas e de 
Bacia - ps 

ATENÇÃO APOIO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

Disposição de resíduos 
sólidos (lixo) doméstico 

e/ou industriais: 
AGEVAP  

Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos  

 Apoio e participação 
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Articulação intermunicipal 
em meio ambiente, comitê 

de bacia: 

SIM. 

 
 

Forte interlocução com o comitê, com 
apresentação de Projetos para 

captação de recursos por parte da 
Secretaria de Meio Ambiente e ONG’s 

do Município. 

APOIO 

 

Projetos SALAS VERDES, do MMA com Lorena. 
Recebimento de material didático para 

composição da sala. Computadores e material 
afim 

Ações 
Ambientais 

Disposição de resíduos 
sólidos domésticos (lixo) 

e/ou industriais: 
NÃO.  INSUSTENTÁVEL 

É feito por empresa particular (VSA) 
em outro município. 

 COMMAM NÃO INTERFERE. 

Recuperação da qualidade 
dos recursos hídricos 

Em processo de controle  

Aplicação de programa de Fiscalização 
e autuação conjunta com a SABESP / 
Vigilância Sanitáira para controle de 

despejo de descarga orgânica 

 Visita a imóveis sem ligação. Notificação e autuação 

Recuperação de áreas 
degradadas 

  
Campanha educação ambiental e 

fiscalização de  despejo irreg nos rios 
mun. 

 
APOIO DO COMMAM A QUALQUER AÇÃO NESTE 

SENTIDO 

Tratamento de esgoto 
doméstico: 

SIM  (Não completamente efetivo).  

FORTE ATUAÇÃO DO COMMAM 
SOBRE A SABESP PARA ATUAR 

CORRETAMENTE NO MUNICÍPIO. FAZ 
PARTE DO CONSELHO. 

 COMMAM AJUDA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Recomposição de 
vegetação: 

SIM  

Projeto FEHIDRO de recuperação de 
nascentes do RIO MANDI. Projeto 

FEHIDRO de recuperação de nascentes 
da Bacia hidrográfica do Parque 

Ecológico do Taboão 

 
COMMAM, SEMPRE QUE PODE PEDE QUE SE 

DIVERSIFIQUEM AS ÁREAS DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL. 

Outros temas abordados NÃO HÁ 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017; 2012), completado com dados do COMMAM, 2005 – 2018.. 
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4.5 As ações do COMMAM Lorena. 

 

Na análise do quadro de efetividade deliberativa em 10 situações definidas 

como de alto impacto o COMMAM atuou com efetividade em 4. Nas situações de 

médio impacto o COMMAM conseguiu atuar com efetividade em 4 também. Nas 

situações de baixo impacto o COMMAM conseguiu efetividade em 8. Em situações 

de alto impacto que o COMMAM não atuou com efetividade foram 1. Nos demais, o 

COMMAM tem atuado com atenção conforme o Quadro 8, (p. 113). 

De um total de  

Na gestão que criou o COMMAM, ainda que o relacionamento interpessoal do 

poder executivo com os integrantes do COMMAM fosse bom, algumas escolhas de 

secretariado e o direcionamento político econômico tomado pelo prefeito fizeram o 

COMMAM divergir da política ambiental vigente e da falta de fiscalização sobre os 

passivos.  

Quando os problemas começaram a surgir, o COMMAM depois de sempre 

avisar, pedir por reuniões, deliberar sobre decisões não consideradas, votou em 

plenária denunciar o Município ao Ministério Público em diversas ações judiciais, 

conforme os passivos aconteciam (ATAS DO COMMAM, 2010-2011). 

Isso gerou grande desgaste pessoal 40 entre o Conselho e os representantes 

do executivo e do legislativo, pois, em cidades pequenas, o relacionamento 

institucional não consegue desvincular-se do relacionamento interpessoal, e os 

vereadores pareciam não importar-se com as denúncias feitas a eles. 

Tal desgaste chegou ao cúmulo de o Executivo, por meio da mensagem 

06/12, objeto do ofício 031/12 da Prefeitura Municipal de Lorena, Secretaria de 

Negócios Jirídicos, Subsecretaria de Legislação, propor ao Legislativo Municipal, 

propor em regime de urgência, o projeto de Lei 07/2012, mensagem n.º 06: 

Dispõe sobra apolítica de proteção, de conservação, e de controle do 
Meio Ambiente e da melhoria da Qualidade de Vida do município de 
Lorena; sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena – 
COMMAM e sobre o Fundo Municipal de Meio Ambiente, revogando 
a Lei 3.056/2005 e dá outras providências. [...]  

                                                
 
40

 Ainda que as questões sejam institucionais, as atividades são pessoais, sendo praticamente 

impossível o não envolvimento pessoal sobre o resultado advindo dos processos de ação ou inação 
do conselho. 
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Como os conselheiros do COMMAM, sem ter ainda noção teórica, mas 

empírica dos campos de disputa travados, dispunham de alguns “olhos” informantes, 

conseguiu pressionar o legislativo para retirar o projeto de pauta. E assim o foi, 

tendo sido entregue ao COMMAM a pasta com o processo que está de posse do 

Conselho, tendo sido lembrada em tribuna que a Câmara Municipal tem por dever 

de exemplo, seguir a lei. Na Lei do Conselho, qualquer ação em relação ao 

COMMAM tem que ser visto e aprovado antes, pelo conselho. 

Nos últimos dezesseis anos, quatro (4) gestões passaram. Nas de 2005 – 

2008 e 2009 – 2012, o COMMAM travou disputas com o executivo e com o 

legislativo sobre a maioria das questões ambientais. 

Na gestão de 2009/2012, o governo recebia críticas e deliberações do 

Conselho, mas atuava igual, ignorando-as e tomava, amiúde, decisões mais 

favoráveis aos empreendimentos econômicos do que à manutenção do meio 

ambiente. 

Assim, depois de muita advertência e vendo que as consequências das 

deliberações do executivo, contrárias ao bom senso, iriam trazer dano ambiental, o 

Conselho organizou-se em uma Força Tarefa para compilar os fatos em um dossiê, 

intitulado Relatório de Várzeas em dois tombos: CADERNO 1: Relatório de Várzeas 

e CADERNO 2: Mineração, apresentado ao GAEMA e em seguida ao Ministério 

Público Estadual em Lorena, o qual instaurou em 2014 o Inquérito Civil n.º 

14.0324.0000113/2014-6, que resultou em ônus para a prefeitura, lamentavelmente. 

Estes são os fatos detalhados e avaliados nesta seção. 

A gestão atual, bem mais próxima ao Conselho e respeitosa com ele, tem 

atuado para melhorar as ações sobre o meio ambiente. 

Lamentavelmente as consequências dos atos denunciados na gestão anterior 

chegaram para a gestão eleita (2013/2016) arcar e solucionar. 

O secretário que assumiu a Pasta de Meio Ambiente sempre fora um dos 

Conselheiros do COMMAM. Por isso, tinha ciência de tudo o que o Conselho 

denunciara até então e diante de tal ônus justificou-as ao prefeito. 

A prefeitura não teve alternativa senão arcar com os Termos de Ajuste de 

Conduta (TAC) assinados pelos representantes da gestão anterior, para que a 

prefeitura não sofresse processos de improbidade ou responsabilidade 

administrativa e de crime ambiental o qual não prescreve. 

Os TAC que Lorena arcou: 
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 Rio Mandi 

 Rio Tabuão 

 Lixão do IPT / Aldeias de Vida 

 Residencial Otto Ude 

 Casa das Bombas/ Célio Rosa e 

 Diversos processos como: SABESP / PREFEITURA / MP = Contaminação de 

rios por lançamento de esgoto in natura. Trabalho bem avançado e com blitz 

acompanhando. 

Estes TACs oneraram aos cofres públicos recursos que o município não 

dispunha, uma vez que a gestão atual recebeu o município com R$ 1,00 (hum real) 

em saldo. 

Multas sobre multas começaram ser cobradas do município, pois o município 

não conseguia solucionar os passivos acordados nos TAC’s em tempo hábil. 

Também começou a ser cumprido o artigo 4º da Lei 3.056/2005, com o 

Decreto 14.747/2015, sobre comunicação ao COMMAM de todos os 

empreendimentos potencialmente causadores de impacto sobre o meio ambiente 

que desejavam instalar-se no município (LORENA, 2005) 41. 

O COMMAM, diante deste quadro e informado das questões procurou 

colaborar com o Município deixando de denunciar outros passivos remanescentes, 

cujas consequências, surgiam naquele momento. Como contrapartida, o governo 

comprometeu-se a cuidá-los com prioridade e de forma efetiva conforme os recursos 

chegassem42. 

Este novo patamar de relação tornou a gestão participativa, antes polarizada 

e disputante, em simbiótica, trazendo menos desgastes e maiores benefícios para 

ambos os lados. Naturalmente, nem todas as Secretarias se comportam como a 

Secretaria de Meio Ambiente. 

                                                
 
41

 Nem todas são, e ainda há com algumas secretarias a disputa entre acesso a comunicação e a 
preservação de sigilo por interesse estratégico empresarial. Mas em geral, as ações são 
comunicadas nas reuniões ordinárias (mensais) do Conselho. 
42

 Um exemplo é o aterro de resíduos inertes no Bairro Novo horizonte, que estava denunciado ao 

defensor público, Dr. Wagner Giron de La Torre de Taubaté, para embargo imediato e foi suspenso. O 
COMMAM foi chamado e tendo sido acordado que o local seria tratado corretamente, sendo a CETESB 
fiadora do acordo, tendo esta sido chamada pela própria prefeitura para atuar sobre o local e dar as 
diretrizes para o licenciamento, o COMMAM solicitou ao Defensor Público do caso, que o mesmo tempo 
estipulado pela CETESB à Prefeitura, fosse também dado pelo COMMAM e pela Defensoria. 
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Mas, em geral, o que se tem hoje é a colaboração em prol de um objetivo 

único; a melhora da qualidade de vida no município e a solução dos problemas de 

comportamento da sociedade não homogeneamente preocupada com ou educada 

nas questões ambientais na mesma medida. Quase tudo está conforme a lei. 

Quase, pois o Fundo Municipal de Meio Ambiente ainda não está regulamentado e 

há reticências quanto a isso por parte do executivo que segue recebendo pressão do 

conselho por sua regulamentação. 

Hoje, inúmeros TAC estão finalizados, bem como as áreas de passivo, 

restando apenas aproximadamente 30% a ser solucionado. 

O Inquérito Civil está em fase de encaminhamentos, com um pedido da 

promotoria ao COMMAM sobre se as ações do governo foram tomadas “de forma 

satisfatória”, e se o caso poderia ser encerrado. 

Para isso, o COMMAM tem pedido à Secretaria de Meio Ambiente um 

relatório, nos mesmos moldes de detalhamento do Relatório de Várzea enviado à 

prefeitura e ao GAEMA, com as respostas da prefeitura sobre os passivos 

demandados. 

De posse dele, irá preparar sua resposta ao MP, sobre as condições da 

várzea atualmente e se as demandas do conselho foram corrigidas a contento. Este 

trabalho está sendo feito em grupo e esta dissertação fará parte dele, uma vez 

publicada. 

 

4.6 Sobre a Efetividade no COMMAM Lorena. 

 

Este trabalho é, conforme Lavalle (2011, p. 35) o tipo de estudo de “segunda 

geração” em que, diferente dos estudos de “primeira geração”, que denunciavam as 

muitas iniquidades e carências e a não participação, faz descrição sistemática 

daquilo que efetivamente é realizado nos diferentes conselhos e isto tem valor pela 

capacidade de ser útil; um meio de para produção de efeitos, por si só. Por nínimo 

que isto possa parecer, fomenta o campo de disputa com argumentos e capitais e os 

equilibra. 

Foi isso o que foi feito pois ainda concordando com o autor, estas descrições 

“enriquecem a compreensão sobre os conselhos evidencia a sua índole variada 

sobre seus efeitos” e buscam sanar o “forte descompasso entre a riqueza das 
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experiências participativas no país e a precariedade do conhecimento sobre seus 

efeitos”. (Op. Cit.:36). 

Desde a primeira versão da lei, o COMMAM foi formado deliberativo. Para 

Tatagiba (2005) esta é uma vocação nata para os Conselhos. Foi também formado 

fiscalizador, e estas são “condições fundamentais para o funcionamento democrático 

e verdadeiramente significativo das Instituições Participativas – IP’S – na gestão 

compartilhada” (PIRES et al. 2011, p. 348-364). 

O artigo 10º do regimento interno do COMMAM versa sobre a composição 

dos conselheiros e diz que estes serão eleitos dentre os representantes dos 

segmentos, em respeito ao Art. 3º da Lei Municipal nº 3.056 de 14/12/2005 e em 

respeito à dimensão e representatividade das diversas Instituições no Município de 

Lorena. Percebe-se nele o caráter de vanguarda da Lei de Lorena, em que a 

expressão do Artigo 3º 43 “ressalvando-se um mínimo de 50% das cadeiras para 

os representantes dos segmentos civis44”, cria com o termo “um mínimo” um 

diferencial ainda inédito do COMMAM Lorena com relação a qualquer outro 

Conselho Gestor no Vale do Paraíba. Nele, a paridade numérica, não acontece, 

transgredindo o consenso sobre o tema. 

Paradoxalmente, isso favorece o controle e a fiscalização da sociedade sobre 

o poder público, pois garante a representatividade legítima do segmento da 

sociedade. Apenas Abramovay (2001, p. 129) aponta situação análoga45, a qual ele 

define como “estimulo ao reconhecimento público de organizações que muitas vezes 

ficavam à margem das negociações políticas locais”. 

A composição ficou como se segue: 07 representantes do Poder Público, 16 

representantes da Sociedade Civil Organizada ou IP’S. 

Hoje em dia, apesar das instituições serem diferentes, a conformação dos 

representantes é igual à composição de 2005 do COMMAM. 

O regimento interno do COMMAM46 para esta lei (3.056/05) foi regulamentado 

pelo Decreto Municipal 5.338/2006 que “dispõe sobre o Regimento Interno do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Lorena” (LORENA, 2006). 

                                                
 
43

 O artigo que determina a composição do Conselho (LORENA, 2005: 02) 
44 

Grifo da autora 
45

 Os Conselhos de Saúde dividem sua representação em quartos, dando à sociedade civil maior número 

de representações. 
46

 Processo 352/06 MT. Documentação do Commam na prefeitura. 
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Conforme o informe da Secretaria do Meio Ambiente em 13/04/2006 os 

encaminhamentos para a instituição do conselho foram feitos e o edital de 

convocação para indicação e eleição dos representantes viria a ser publicado no 

Jornal ATOS do dia 15/04/2006. 

O informe acrescentava que uma cópia do comunicado oficial e uma do edital 

estariam sendo enviados anexos e havia a recomendação que “os interessados 

providenciassem os documentos solicitados dentro do prazo determinado, de forma 

que a comissão eleitoral pudesse instituir o conselho na data indicada”47.  

De acordo com o Livro de Decretos de Lorena (2006), a composição do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente foi homologada pelo Decreto Nº. 5.525/06 

após a eleição em 15 de março de 2006 que elegeu esta primeira composição e a 

mantém, até hoje conforme apresentado no Quadro 6.  

O COMMAM atual foi instalado em 11/05/2006. Tem ampla liberdade legal 

sobre a eleição de seus representantes, conselheiros, presidentes e vice-

presidentes, sem que estes estejam atrelados ao poder executivo municipal  

A atribuição de Secretario Executivo do Conselho é sempre da Secretaria de 

Meio Ambiente, por ter, o poder público, condições administrativas de fazê-lo. 

Esta é uma forma democrática e eficaz de gerir o conselho e deixa os cargos 

ao crivo do voto pelo merecimento e interesse dos que dele participam. Gohn 

(2003), ao referir-se sobre a conquista do usuário como presidente eleito dentro de 

um conselho, considera que o poder local passa a ser redefinido como sinônimo de 

força social organizada, enquanto forma de participação da população, na direção 

do que tem denominado de “empoderamento da comunidade”. Concorda-se com a 

autora e esta reflexão pode e deve abranger todos os Conselhos em todas as 

esferas da federação. 

É desta forma um Conselho com características de DESENHO 

INSTITUCIONAL adequado. Bem composto, portanto. 

O Commam é diferente dos outros conselhos de Lorena. Um aspceto chama 

a atenção. É sobre a prática adotada em muitos conselhos de dar a presidência a 

representantes do poder executivo Abramovay (2001) aponta em seu Estudo de 

Caso situação contraria. Nele, o autor diz que “os poucos estudos sobre os 

                                                
 
47

 Comunicação da Secretaria de Meio Ambiente para os conselheiros e cidadãos inscritos no Fórum do 

COMMAM em 12/04/2006, no fórum do Yahoo Groups: commam.lorena@grupos.com.br, que não mais 
existe. 
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Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural apontam, sistematicamente, 

problemas básicos que são suficientemente recorrentes para merecer uma reflexão 

mais aprofundada” (2001, p. 123) da situação, rumo à mudança. E concorda-se com 

o autor que, nestes casos, os conselhos são formados “estritamente como 

contrapartida à exigência legal para a obtenção de recursos públicos por parte dos 

municípios e não expressam uma dinâmica local significativa” (ABRAMOVAY 2001, 

p. 123). 

É o que ele chama falha de transferência institucional, termo emprestado de 

Greif, (2001) 48 que afirma ser é “bem mais simples transferir regras e normas do que 

crenças, estruturas e convicções e fazer o sistema funcionar” (ABRAMOVAY, 2001, 

p. 123). Segundo o autor, e concorda-se: 

O problema é que não se transferem, num passe de mágica, valores, 
comportamentos, coesão social e, sobretudo a confiança entre os 
indivíduos que os estimulem a tomar em conjunto iniciativas 
inovadoras. Isso significa que o risco de existir apenas como 
formalidade necessária à obtenção de recursos públicos é inerente 
ao próprio processo de descentralização, contra o qual não existe 
uma proteção administrativa genérica. (ABRAMOVAY, 2001, p. 124). 

No estudo, o autor comprova que dos vinte (20) conselhos rurais estudados,  

Metade dos presidentes dos conselhos estudados pelo consórcio 
EMATER/ DESER, no Paraná eram os próprios secretários da 
Agricultura. Incluem-se aí os três casos nos quais o regimento 
determina que o conselho seja presidido pelo secretário da 
Agricultura. (ABRAMOVAY, 2001, p. 126). 

Isto é uma situação tão desfavorável e entendida como erro, que o Conselho 

Nacional de Saúde, emitiu uma Resolução Nacional vetando aos representantes 

máximos de cada entidade federativa: nacional, estadual, municipal e distrital, de 

serem presidentes dos conselhos49 (BRASIL, 2017). 

No entendimento desta pesquisa, isto deveria vir a ser uma jurisprudência 

para cada conselho, em cada nível da federação, alterar seu regimento interno e 

seguir o “princípio segregação das funções de execução e fiscalização da 

Administração Pública” conforme o texto. 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, [...] no uso de suas 
competências regimentais e atribuições [...] Resolve aprovar as 

                                                
 
48

 GREIF, Avner. Institutions and endogenous institutional change: historical institucional analysis. 

SEMINÁRIO BRASILEIRO DA NOVA ECONOMIA INSTITUTIONAL, 2. Anais... Campinas (SP), 2001 [CD 
ROM]. 
49

 Grifo da autora 
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seguintes diretrizes para estruturação e funcionamento dos 
Conselhos de Saúde a serem aplicadas em conjunto com o previsto 
na Resolução CNS nº 453/2012: [...] Sexta Diretriz50: A autoridade 
máxima da direção do SUS em sua esfera de competência não deve 
e nem pode acumular o exercício de presidente do Conselho de 
Saúde, a fim de privilegiar o princípio da segregação das funções de 
execução e fiscalização da Administração Pública. [...] Homologo a 
Resolução CNS nº 554, de 15 de setembro de 2017, nos termos do 
Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991. 
(BRASIL, MS, CNS, 2017). 

Outra situação desfavorável é o nível de efetividade: 

Dos 20 conselhos examinados pelo consórcio EMATER/DESER, 13 
têm caráter consultivo e apenas quatro são deliberativos. Na 
esmagadora maioria dos casos, a pauta das reuniões não é 
distribuída previamente, o que, por si só, limita de maneira 
considerável a representatividade dos agricultores presentes às 
reuniões. (ABRAMOVAY, 2001, p. 126). 

Situações assim geram desestímulo e fomentam a não-participação: 

É claro que se as reuniões do conselho forem pouco mais que um 
jogo de cartas marcadas para tomar decisões sobre cujo resultado 
ninguém tem dúvida, a participação será precária. (ABRAMOVAY, 
2001, p. 126). 

Por isso se comprovou que a participação da comunidade nas reuniões do 

Conselho era muito minoritária. (Op. Cit., p.124). Devido a elementos limitadores de 

atuação e pouca informação aliado a espaços pouco significativos em termos da 

produção de políticas públicas, com o tempo, tendem a esvaziar-se. (PIRES, 2011). 

Sua representatividade é correta também. 

 

4.7 As ações resultantes do COMMAM. Linha do tempo. 

 

A seguir um quadro com linha do tempo em que se apresentam o resultado 

das principais ações do COMMAM que levaram ao Relatório de Várzeas – 

CADERNO 1. (COMMAM, 2013). 

                                                
 
50

 Grifo da autora. 
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Quadro 9 – Linha do tempo das ações do COMMAM. Anos de 2005 a 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de COMMAM (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área denunciada do CSU em 2006. 

Fonte: Google Maps 2007. Adaptado pela autora, 2018. 
       
 O CSU é uma área publica. Construída em um 
braço (morto) do Rio Paraíba (devido à retificação), 
destinada ao esporte e lazer municipais por ser um 
elemento urbano, tido como de relevância social, por isso, 
passível, por Lei, de ser localizado em uma área de 
várzea como é a área onde ele está instalado. 

PASSIVOS: 

 Indústria de celulose (Of. 
001/06); 

 Lançamento irregular de esgoto 
em ribeirões do município e uso 
irregular da Várzea do Bairro 
Nova Lorena com despejo de 
esgoto em galerias de águas 
pluviais e depósito de lixo e 
aterramento da região do CSU.  

COMUNICAÇÕES À: 

 SABESP (ofício 002/06) 

 EXECUTIVO MUNICIPAL E 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
(Ofício 003/06) 
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. Pouco material 

encontrado. 

Declarações 

esparsas em atas 

de 2010. 

S
IT

U
A

Ç
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O
 

C
O
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T
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O
 

Desde 
setembro 
VÁRZEA 

Houve encaminhamento à 
“polícia Civil de um pedido 
para verificar se há crime 
ambiental em área de 
várzea. A denúncia feita 
está em fase de inquérito 
policial”. (Ata da 59ª 
Reunião Ordinária do 
COMMAM, 2011: 02). 
Apresenta-se a primeira 
minuta do Relatório de 
várzea  
 

 

Dezembro: 
Loteamento do Oratório 
São José. Várzea Tabuão 

Conferência 
Municipal de 
Meio Ambiente 
Várzeas =  
LOCAIS 
PROTEGIDOS
. 

QUADRO DOS 
OFÍCIOS ENVIADOS 
E SITUAÇÃO DE 

RESPOSTA. 

REELABORAÇÃO DO 
REGIMENTO INTERNO DE 
2006.  

 Novas representações são 
colocadas por receio de 
esvaziamento devido à falta 
de participação. 

 

 Contínuo trabalho de 
comunicação sobre a 
existência do COMMAM às 
instituições, às empresas e à 
sociedade de forma geral. 

AGOSTO: 
Palestra sobre 
várzea ao grupo 

 

Solicita cancelamento de licenças 
emitidas e elaboração de plano de 
recuperação de áreas de várzea. 
Não apreciado 

 MINISTÉRIO PÚBLICO 
Comunicação do mesmo ao MP. 

 SECRETARIA DE OBRAS: 
Questionando sobre a legalidade 
do condomínio.  

 

 

COMUNICAÇÕES À: 

 PREFEITURA. 
Pede que se cumpra o inciso 
VIII do artigo 4º da lei 
3056/2005, 
APRECIAÇÃO PELO 
COMMAM DE TODOS OS 
PROJETOS QUE TRAGAM 
IMPACTO AMBIENTAL À 
CIDADE.  

Criação do GT de 
Várzeas.  (Atas do 
COMMAM, 56/2011). 

Falta de 
respostas e 
pouca 
efetividade 
das  
diretrizes da 
1ª 
Conferência 
Municipal do 
Meio 
Ambiente 

 OFÍCIOS sobre 
as Várzeas: 002, 
004, 005/2011 

 Ofícios polícia, 
MP e CETESB 

 Pedido de 
mapas de 
macrodrenagem 
à secretaria de 
Obras 

 GT: Solicita um 
Relatório que 
caracterize as 
várzeas de 
Lorena a ser 
elaborado POR 
UMA EQUIPE 
TÉCNICA. 
 

A partir desta reunião 
supracitada, um 
problema de grande 
impacto surgiu em 
Lorena e demandou 
quase a totalidade do 
tempo e dos esforços da 
COMMAM e a questão 
da várzea ficou 
esquecida: 
A tentativa do Governo 
Federal de instalar uma 
UTE a gás em ciclo 
combinado de 500 KW 
em Canas. 
RESULTADO: 
Mais ou menos 5 mil 
assinaturas e a 
suspensão do projeto 
por ora ao menos. 

 

Novembro: 
Condomínio Residencial 
JABUTICABEIRAS 

Novembro: 
Área na Rua Maria V. 
Azevedo 

JANEIRO E FEVEREIRO: 
Andamento das Denúncias ao Promotor; 
Condomínios Fechados em geral. 
Condomínio dos Salesianos; 
Aterro na Várzea da Cabelinha. (Foto 9; Foto 
20, Foto 21). 

Falta de 
respostas e 
elaboração do 
RELATÓRIO 
DE VÁRZEAS. 
Entrega ao 
GAEMA e MP. 
Instauração do 
inquérito civil 
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ANOS  2005   2006/2007     2008  2009      2010    2011   2012   2013  2014  

Solicitação 

ACEITA: 

Decreto 

17.474/2014 
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Quadro 10 – Linha do tempo de 2012, mês a mês, abril a julho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado das Atas do COMMAM, 2012/2013. Março a julho para esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabesp lança duas 
vezes por mês 
esgoto em braço 
morto do Rio 
Paraíba. 
20 anos de passivo 

CETESB exige da 
SABESP correção do 
problema em prazo 
de 6 meses. 

Conselho denuncia e 
considera 
inadmissível situação 
assim da companhia 
que deveria cuidar 
do saneamento 
básico. 

ANO 2012 MARÇO       ABRIL    MAIO   JUNHO   JULHO 

Cidadão denuncia 
mal cheiro frquente 
próximo à escola do 
Bairro da Cabelinha, 
e em seu terreno, 
mesmo bairro. 

COMMAM se 
manifesta perante 
prefeitura que não foi 
consultada sobre 
este projeto e a Lei 
prevê esta consulta. 

COMMAM não 
avaliza este projeto. 
Mais uma vez 
SEMEAR apresenta 
projetos sem 
consultar o 
COMMAM 

Chefe da FLONA diz 
que se sente traído 
pela atitude da 
prefeitura. COMMAM 
reforça não saber de 
nada e não 
concordam em voto. 
MOÇÃO apoio à 
FLONA. 

Chefe da FLONA 
denuncia solicitação 
de municipalização 
da Floresta Nacional 

COMMAM reitera 
cobrança de 
apresentação dos 
projetos de qualquer 
natureza que impactem 
o Meio Ambiente. 
Prefeitura diz que ela 
faz este trabalho e não 
dá mostras de aceitar 
mudar o comportamento 

Reunião no 
Ministério Público 
para denunciar 
aterros em área de 
várzea e solicitação 
de mais fiscalização 
sobre estes 
impactos. 

Ida ao Rio + 20 
Água do Barão 
Praça Principal 

Ida ao Rio + 20 
Muito Caro o Stand e 
não há verba 

Água do Barão 
Convênio de 170 mil, 
mas devido a troca 
de prefeitos, perda 
de prazo 

Praça Principal. 
Suja e perigosa 
Falta fiscalização. 

Posse dos Novos 
Conselheiros; 
Inclusão da SABESP; 
MOÇÃO DE APLAUSO 
CÂMARA DE PIQUETE; 
Commam na RMVPLN; 
Cobrança aos 
Candidatos. 
 

Nada digno de nota. VIAGEM à ALSP 
pedir apoio contra a 
UTE. 
Suspensão da 
Liminar concedida à 
sociedade. 

Licença prévia UTE em 
vigor porque o recurso 
contra a liminar de Lorena 
foi recebido pelo tribunal 
com efeito suspensivo. 
Cada associação fará sua 
carta pedindo aos 
desembargadores 
celeridade no voto para 
dar sequencia. Está até 
hoje sendo votado. 

REORGANIZAÇÃ
O DOS GRUPOS 
DE TRABALHO 

Apresentação dos 
trabalhos dos GT’s 
Associações 
aderindo à causa 
contra a UTE. 

Pedidos de mineração 
negados pela FLONA. 
Reunião com os pré-
candidatos à prefeito. 
Preparação das perguntas 

Apresentação dos 
trabalhos dos GT’s. 
Visita ao Vice-Presidente 
da comissão da RMVPLN e 
ao Prefeito de Queluz. 
Pedidos de minaração 
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Quadro 11 – Linha de tempo ano de 2012. Meses de agosto a dezembro de 2012 e 2013, Relatório de Várzeas. 

Fonte: Adaptado das atas do COMMAM 2012/ 2013, agosto a janeiro de 2013 

ANO 2012 AGOSTO  SETEMBRO  OUTUBRO   NOVEMBRO   2013 RELATÓRIO DE VÁRZEAS. 

Gt Fundo Municipal 
Discussão sobre a 
retirada de terra do 
Novo Horizonte 

Área não controlada.  
Retrada de terra para 
empréstimo sem 
controle. 
Colocação de lixo e 
resíduo da construção 
civil. 
Reclamação de área 
dentro da ZA da FLONA 

NADA DIGNO 
DE NOTA 

APRESENTAÇÃO 
PASSIVOS DO  
NOVO HORIZONTE 
 
RELATÓRIO DE 
VÁRZEA. 

COORDENADOR 
AVISA QUE 
TRABALHOS 
ESTÃO EM FASE 
DE FINALIZAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 
AO DEFENSOR 
PÚBLICO  UM 
RELATÓRIO 
CONTENDO TODO 
O HISTÓRICO DOS 
FATOS 
OCORRIDOS NO 
LOCAL ONDE É 
DEPOSITADO O 
LIXO E FEITA A 
REMOÇÃO DE 
TERRA NO 
BAIRRO NOVO 
HORIZONTE. 

EXPLANAÇÃO DO 
FORMATO DO 
RELATÓRIO DE 
MINERAÇÃO: 

Reunião de todos os ofícios, 
encaminhamentos, denúncias, 
laudos, fotos e documentos em 
geral sobre este tema, em especial 
documentos emitidos pela Prefeitura 
Municipal. ICMBio, etc. 

SITUAÇÃO vem se agravando e o IC sendo prorrogado pelo 
promotor de Lorena, sem sequer terem sido enviados a 
CETESB os ofícios enviados. Conversa com o Dr Defensor 
Público, que estaria pronto para atuar 

RELATÓRIO DE 
VÁRZEA. 
Finalização 

Apresentação da 
Licença Prévia do 
terreno no Novo 
Horizonte. 
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Quadro 12 –  Efetividade Deliberativa e Desenho Institucional 

A institucionalização dos conselhos 

 

Tempo de existência  

O tempo de existência revela o 
grau de formalidade dos  

Maior que 10 anos 

A existência de uma estrutura 
organizacional 

 Existe completamente 

a frequência de reuniões 
obrigatórias 

 Alta. Uma vez ao mês pelo 
menos 

REGULAÇÃO:  Quanto maior a regulação sobre o seu funcionamento, mais institucionalizados são 
esses espaços. 

Presença de mesa diretora Presidência e Secretaria executiva EXISTE 

Secretaria executiva SEMEAR EXISTE 

Câmaras, comissões técnicas 
ou temáticas. 

GT permanentes: Legislação , 
Meio Ambiente, Educação 

EXISTE 

Frequência de conferências A cada 2 anos. Desde 2012 Parcial efetividade. 

Organização da Semear 

POTENCIAL INCLUSIVO e DEMOCRATIZANTE 

Composição Mista: sociedade civil e governo  

Pluralidade SIM  

Proporcionalidade não Maior número de vagas 
dadas à sociedade civil 

Regras do processo decisório.  

Formulação das normas de 
funcionamento 

Unilateral Multilateral 

Pluralidade de atores 

Definição de pauta Votação por sugestão de todos.  

Quando não acontece, a presidente 
define 

 

Tomada de decisão Multilateral por votação de maioria 
simples dos presentes 

 

Alternância de poder por 
segmento 

Eleições livres  

Presença de comissões  permanente  

Presença de conferencias 2 Conferencia Municipais foram 
feitas desde 2014 (2014 e 2018) 

 

Composição Por segmentos  

Distribuição de cadeiras 16 Sociedade Civil ; 7 governo  

Proporcionalidade entre 
segmentos 

Não. Sociedade civil tem mais do 
dobro de cadeiras 

Fonte: Adaptado de Farias e Ribeiro, 2011. 
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O Quadro 12 é uma adaptação dos itens de efetividade definidos de IPEA 

2011 em estudos sobre efetividade das IPs. Sendo o CMMA uma quatro principais 

instâncias de IPs existentes, e avaliadas por estes desenhos, pareceu que o 

resultado deste quadro seria significativo para a questão da Efetividade Deliberativa 

e para o Desenho Institucional. De fato, o COMMAM se insere na maioria dos 

quesitos completamente. 

Da mesma forma, as cores verde representam efetividade, laranja, atenção 

ou não efetividade a contento e vermelho baixa efetividade ou ineficiência. 

Não sem grande esforço, o COMMAM vem mantendo em relação a estes 

índices um resultado positivo. 

 

4.8 Analise das ações do COMMAM que levaram ao Relatório de Várzeas. 

 

Como foi descrito, os parâmetros de efetividade deliberativa foram aplicados e 

é uma mensuração qualitativa, mas que se pode tornar quantitativa, e foi avaliada 

por meio de análise dos gráficos e elementos estatísticos formados. 

Os  Parâmetros foram escolhidos e denominados 

1. Sucesso total; 

2. Sucesso parcial; 

3. Insucesso. 

Na medida em que estes parâmetros sucessos totais e parciais e insucessos 

sejam locados, uma estatística foi formada validada e colocada como elementos de 

cálculo pelo número de ações e um índice derivado daquela qualificação apareça. 

 

4.8.1 Ano de 2005. A FORMAÇÃO. 

 

Os primeiros ofícios do COMMAM trataram sobre busca de informações a 

respeito de possíveis passivos sobre o meio ambiente tais como: indústria de 

celulose, lançamento irregular de esgoto em ribeirões do município e uso irregular 

da Várzea do Bairro Nova Lorena com despejo de esgoto em galerias de águas 

pluviais e depósito de lixo e aterramento da região do CSU, sempre ressaltando sua 

função e se baseando nos artigos que garantem ao COMMAM a “prevalência do 

interesse público”. 
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O Centro Social Urbano de Lorena, CSU e Figura 27 é uma área publica. 

Construída em um braço (morto) do Rio Paraíba (devido à retificação), destinada ao 

esporte e lazer municipais por ser um elemento urbano, tido como de relevância 

social, por isso, passível, por Lei, de ser localizado em uma área de várzea como é a 

área onde ele está instalado. 

Este local tem uma conformação muito distinta. Em visualizações de satélite, 

a alça do CSU identifica o município de Lorena em grande altura, sendo um 

importante elemento de paisagem ainda não oficializado como tal, mas o sendo de 

fato. 

Nas Erro! Fonte de referência não encontrada.Figura 27 (p. 180) e Figura 

28 (p. 182) percebe-se a conformação característica de um braço de rio. Demarcada 

em vermelho, está a área de deposição de lixo e entulho denunciada. 

Em 2006 o Commam produziu 47 ofícios para as mais diversas instâncias da 

municipalidade, sobre três assuntos mais prementes, quais foram: 

1 –  Lixo e fogo em terrenos baldios. 

2  –  Plano Diretor 

3 – Renovação do Convênio com a Sabesp para ser concessionária dos 

serviços de abastecimento de água e de recolhimento, destinação e tratamento de 

esgotos. 

A Tabela 2 e o Gráfico 3 mostram a relação percentual dos ofícios enviados e 

recebidos e o a porcentagem de resposta ativa aos mesmos.  

Em 22 de fevereiro de 2007 o COMMAM recebeu a Moção de apoio: 

“por unanimidade a todos os que defendem o Meio Ambiente, sua 
biodiversidade e a integridade da criação numa perspectiva de 
desenvolvimento sustentável para a atual e as futuras gerações” [...] 
(LORENA, 2007). 

Pode-se constatar a baixa efetividade com relação ao interesse em responder 

às comunicações do Conselho (Gráfico 3) 

Tabela 2 – Ofícios enviados e respondidos em 2006 e 2007. 

Anos  Ofícios enviados Ofícios respondidos Total de ofícios respondidos (%) 

2006 47 11 23,404 % 

2007 21 3 14,285 % 

Fonte: Adaptado de COMMAM 2006/2007, pastas de ofícios enviados. 
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Dos ofícios enviados apenas 23,4 % foram respondidos em 2006 e em 2007, 

apenas 14,29% foram respondidos pertinentemente. Não se está contabilizando 

efetivamente as respostas com soluções dadas ao problema questionado. Apenas 

respostas. 

 

 

4.8.2 Ano de 2010. A ATUAÇÃO. 

 

Um ano de atuações mais fortes com as questões internas consolidadas e a 

importância do Conselho de Meio Ambiente dada. Várias ações solicitadas foram 

feitas outras não.  

 

4.8.3 Ano de 2011. A EFETIVIDADE. 

 

O ano de 2011 começou com reflexão sobre o pouco que se concretizou das 

expectativas tecidas, principalmente depois da 1ª Conferência Municipal de Meio 

Ambiente (2012) em que uma das proposituras definidas é que as várzeas em 

Lorena seriam locais protegidos. Foi formado o GT de várzea em janeiro. Seus 

Gráfico 3 – Comparativo quantitativo entre o total de ofícios enviados pelo COMMAM e 
respondidos pertinentemente. 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2018, com base nas estatísticas da documentação do 
COMMAM. (2006, 2007). 
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objetivos eram caracterizar as áreas de várzeas, pontuar elementos estruturadores 

legais e urbanísticos para ela e conseguir que fosse feita uma proposta de lei a ser 

acrescentada quando da próxima revisão do Plano Diretor, uma vez que a primeira 

revisão (2010) não havia contemplado o cuidado ao meio ambiente. Sua falta de 

critérios urbanísticos e completude técnica e legal a deixava aberta à especulação. 

O COMMAM desejava conseguir aclamação para uma nova revisão. 

Em 09/02/2011 na 13ª Reunião Extraordinária do Commam falou-se dos 

trabalhos efetivados pelo GT de Várzeas e fez-se relatório sobre os 

encaminhamentos de ofícios para SEMEAR, MP e CETESB com relação à 

deliberação acatada. 

Em 23/02/2011, na 57ª Reunião Ordinária do Commam, a reunião inicia com 

reclamações de conselheiros quanto às evasivas da prefeitura aos questionamentos 

sobre aterramento de várzeas para loteamento. 

A da proposta de loteamento denominada Portal da Cabelinha fica sem 

respostas quando representante da Secretaria de Meio Ambiente diz que não tem 

informações sobre processos de loteamento sendo constituídos e ressalta que na 

secretaria de obras ocorrem coisas que não são de conhecimento da secretaria 

onde trabalha. 

Um dos conselheiros se irrita diante das críticas do servidor às reclamações 

do COMMAM e enfatiza que é “obrigação dos munícipes cobrarem à prefeitura o 

respeito e seguimento das leis” sendo lembrada e questionada sobre o loteamento 

“Village das Palmeiras” que confirmou que “sim, esta gleba fora aterrada para ser 

construída (loteada)”. 

Outro conselheiro disse que vinte anos atrás comprou um lote tido como 

regular no bairro da Cabelinha e estava em área de várzea, tendo perdido o negócio 

e que por situações assim, a prefeitura tem que estar “atenta” à idoneidade dos 

negócios e dos negociantes. (Ata da 57ª Reunião Ordinária, 2011, linhas 36 a 65). 

Depois o presidente sugere o envio de ofício à Secretaria de Obras para 

esclarecimentos. Os Conselheiros aprovam a sugestão. Para isto, foram enviados 

em fevereiro, os ofícios 002/2011, 004/2011, 005/2011. 

Quanto aos resultados da semana de trabalho do GT Várzeas, o relato foi que 

por consenso há “a necessidade da contratação de especialistas” (Ata da 56ª 

Reunião Ordinária, p. 3, L, 22) para fazer o levantamento das áreas de várzeas, pois 

o assunto é mais complexo do que se pode imaginar e que seria interessante 
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“realizar as vistorias para que se definam em que estágio (de degradação) os locais 

estão e que é orientação da CETESB não construir em áreas de várzeas (Op. Cit. L. 

25 – 27). Lembra ainda que a Lei de Uso e Ocupação do Solo prevê distância de 

proteção de 200 m em relação ao Rio Paraíba (PML,1992) ao que o representante 

da prefeitura disse que a lei fora modificada em 2009 51. 

É pedido pela presidência calma nos ânimos entre os Conselheiros, para que 

“o bom andamento dos trabalhos do Conselho continue”, ao que foi rebatido ser 

necessário “perder o medo de denunciar, pois uma denúncia leva à melhorias. (Ata 

do COMMAM, 2011, 23/02/2018, p.4). 

A partir desta reunião supracitada, um problema de grande impacto surgiu em 

Lorena e demandou quase a totalidade do tempo e dos esforços da Commam e a 

questão da várzea ficou esquecida. A tentativa do Governo Federal de instalar uma 

UTE a gás em ciclo combinado de 500 KW em Canas. 

Em 29/04/2011, na 59ª reunião, na 60ª de 02/06/2011 e na 61ª reunião em 

30/06/2011 se tratou da reativação do GT de várzea, mas houve falta de 

representantes com condições de assumir mais esta demanda, pois a questão da 

UTE Canas estava tomando o tempo completamente aos conselheiros. Então foi 

deixado o assunto para “ser abordado em próxima reunião” (Ata da 59ª Reunião 

Ordinária do COMMAM, 2011: 01). 

Mas sobre o tema, foi “dado ciência” de que houve encaminhamento à “polícia 

Civil de um pedido para verificar se há crime ambiental em área de várzea e que 

dois conselheiros estiveram na delegacia, onde colheram informação de que a 

denúncia 52 feita está em fase de inquérito policial”. (Ata da 59ª Reunião Ordinária do 

COMMAM, 2011: 02). 

Foi informado que a “FLONA não foi consultada (sobre o mesmo loteamento)” 

(Ata da 59ª Reunião Ordinária do COMMAM, 2011, p.2) e que a placa de loteamento 

no Bairro da Cabelinha não foi retirada, ao contrário do que a Prefeitura disse que 

seria feito, e que na área do CSU (braço morto de rio) estava acontecendo o 

aumento da deposição de lixo e fechamento com lâminas de tambor metálico da 

área em passivo (Op. Cit., p. 2). Mais uma vez foi sugerido que fosse solicitado 

                                                
 
51

 Não foram enviados os mapas ao COMMAM e até hoje não se têm as informações sobre isso 
oficialmente. 
52

 A ata não é clara sobre que passivo se está falando. A autora infere por lembranças de que se esteja 

falando do denominado “passivo 2” deste trabalho   
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“cópias em meio digital das propostas (de empreendimentos) sobre as várzeas: 

loteamentos, bem como dos projetos de macrodrenagem da região conforme havia 

sido prometido em reuniões anteriores pelo secretário de obras”.  

Foi feito um quadro com a relação de todos os ofícios que compilados deram 

a real dimensão da falta de respostas que as comunicações do COMMAM vinham 

tendo. (Quadro 13). Este foi um dos detonadores da ideia da elaboração do 

Relatório de Várzeas. 
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Ofícios emitidos pelo COMMAM - 2010 

DOCUMENTO (DESCRIÇÃO) ENCAMINHAMENTO 
RETORNO (RESPOSTA) / DELIBERAÇÃO 
COMMAM 

Ofício 01/2010/COMMAM Encaminhado para SEMEAR / PML Atendido 

Ofício 03/2010/COMMAM – Solicitação de cópia 

do Plano Diretor Municipal. 

Encaminhado para CÂMARA MUNICIPAL DE 

LORENA 
Atendido 

Ofício 05/2010/COMMAM – Deposição de 

resíduos em áreas de várzeas. 
Encaminhado para SEMEAR/PML Atendido com ressalvas 

Ofício 06/2010/COMMAM – Reiteração do ofício 

05/2010/COMMAM. 
Encaminhado para SEMEAR / PML Atendido parcialmente 

Ofício 07/2010/COMMA – Poluição sonora, 

demanda da AMICE. 
Encaminhado para SEMEAR / PML Atendido 

Ofício 08/2010/COMMA – Aterro de várzea no 

bairro Cabelinha. 
Encaminhado para SEMEAR / PML 

Sem resposta formal, com apresentação de 

ressalvas em reunião ordinária do COMMAM  

Ofício 09/2010/COMMA – Projeto minha casa 

minha vida; intervenção em área de recurso 

hídrico. 

Encaminhado para SMPU / PML  

Sem resposta formal. Apenas explanações em 

reunião do COMMAM. 

Sem deliberação 

Ofício 10/2010/COMMA – Reporta-se aos ofícios 

05/06/2010/COMMAM. Comenta a resposta de 

ofício SEMEAR/2010 e, solicita o cancelamento 

do licenciamento ambiental para aterramento de 

área da margem direita do Rio Paraíba do Sul. 

Encaminhado para SEMEAR / PML 

Respondido através do ofício 10/2010/SEMEAR, 

porem de forma evasiva sem resposta para o 

objetivo da solicitação. 

Fazer nova solicitação referente a reparação do 

dano ambiental.  

Ofício 11/2010/COMMA – Encaminha registro 

fotográfico de corte de árvores, aterramento de 

área de várzea no bairro Cabelinha e, ao final 

solicita providências. 

Encaminhado a FLONA/LORENA 

Sem resposta. 

Reiterar solicitação a FLONA/LORENA e solicitar 

esclarecimentos a SEMEAR/PML em relação ao 

fato e as providencias adotados para reparação 

dos danos ambientais.  

Ofício 12/2010/COMMAM – Deposição e  

aterramento de áreas de várzeas às margens de 

Encaminhado a POMOTORIA de Justiça de 

Lorena/MPE 

Sem resposta até o presente momento. 

Reiterar o teor deste ofício e quais as medidas 

Quadro 13 – Relação dos ofícios enviados entre 2010 e 2011 
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recursos hídricos, dentre outros.  adotadas para coibir as ações ora denunciadas e 

que proporcionam degradação ambiental.  

Ofício 13/2010/COMMAM – Solicita arquivo digital 

de projetos: Projeto de loteamento na antiga 

escola agrícola. Projeto de parque linear as 

margens do ribeirão Mandi. Projeto da 

macrodrenagem da região central de Lorena. 

Projeto do parque ambiental na várzea do CSU.   

Encaminhado a SMPU/PML 
Sem resposta oficial. 

Reiterar o respectivo ofício. 

Ofício 14/2010/COMMAM – Solicita providencias 

para a manutenção da represa do Tabuão. 

Encaminhado a Promotoria de Justiça de 

Lorena/MPE. 
Sem retorno. 

Ofício 16/2010/COMMAM – Solicita cópia do 

plano diretor de Lorena. 
Encaminhado a Câmara Municipal de Lorena. 

Atendido com remessa de arquivo digital do Plano 

Diretor. 

Ofício 18/2010/COMMAM – Aterramento da 

margem esquerda do ribeirão Tabuão no bairro 

Mondesir. 

Encaminhado a SEMEAR/PML 

Resposta através do ofício 024/2011/SEMEAR, 

porém de forma incompleta, sem informar as 

medidas para reparação do dano ambiental.  

Solicitar da SEMEAR o desdobramento da 

notificação emitida ao proprietário da área  e a 

devida reparação do ambiente degradado. 

Ofício 19/2010/COMMAM – Resíduos sólidos os 

urbanos. 

Encaminhado ao PML, solicita resposta ao projeto 

apresentado por conselheiro técnico. 

Resposta através do memorando 13/2011. 

Não detalhou a análise proferida ao projeto ora 

proposto, sendo necessário solicitar maiores 

informações sobre os fatos que balizaram a 

referida decisão. 

Ofícios emitidos pelo COMMAM - 2011 

DOCUMENTO (DESCRIÇÃO) ENCAMINHAMENTO 
RETORNO (RESPOSTA) / DELIBERAÇÃO 

COMMAM 

Ofício 01/2011/COMMAM – Área de várzea. 
Encaminhado a PML solicitando definição quanto 

aos limites das áreas de várzeas no município. 

Sem resposta até a presente data. 

Encaminhar novo ofício reiterando à respectiva 

solicitação. 

Ofício 02/2011/COMMAM – Área de várzea. 
Encaminhado ao MP e à  PML solicitando 

definição quanto aos limites das áreas de várzeas 

Sem resposta até a presente data. 

Encaminhar novo ofício reiterando a respectiva 
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no município. solicitação. 

Ofício 03/2011/COMMAM – Aterramento de área 

de várzea no Bairro Cabelinha. 

Encaminhado a SEMEAR COM A DELIBERAÇÃO 

01/2011/COMMAM e, solicitando as providencias 

necessárias para o problema ora levantado. 

Sem resposta até a presente data. 

Encaminhar novo ofício reiterando a respectiva 

solicitação. 

Ofício 04/2011/COMMAM - Área de várzea. 

Encaminhado a CETESB solicitando definição 

quanto aos limites das áreas de várzeas no 

município. 

Sem resposta até a presente data. 

Encaminhar novo ofício reiterando a respectiva 

solicitação. 

Ofício 05/2011/COMMAM - Aterro de várzea no 

bairro Cabelinha. 
Encaminhado para SMPU/PML 

Sem resposta até a presente data. 

Encaminhar novo ofício reiterando a respectiva 

solicitação. 

Ofício 07/2011/COMMAM –  

Solicita à Órica. 
Encaminha ofício a ORICA 

Respondido em 06/04/2011. 

Solicitar desta empresa os relatórios de 

implantação e acompanhamento do objeto em 

apreço. 

Solicitar também da CETESB os resultados de 

acompanhamento do TCRA 9639/2009. 

Ofício 08/2011/COMMAM – Lei de poda e corte 

de árvores em área urbana. 

Encaminha a SEMEAR a Lei de poda e corte de 

árvores em área urbana aprovada pelo 

COMMAM.  

Sem resposta do encaminhamento desta para a 

Câmara Municipal. 

Ofício 15/2011/COMMAM – extração mineraria e 

deposição de resíduo urbana no Bairro Novo 

Horizonte. 

Encaminhado a SEMEAR/PML solicitando 

informações acerca do possível licenciamento 

ambiental desta atividade. 

Sem resposta até a presente data. 

Encaminhar novo ofício reiterando a respectiva 

solicitação. 

Ofício 17/2011/COMMAM - extração mineraria e 

deposição de resíduo urbana no Bairro Novo 

Horizonte. 

Encaminhado a CETESB solicitando informações 

acerca do possível licenciamento ambiental desta 

atividade. 

Sem resposta até a presente data. 

Encaminhar novo ofício reiterando a respectiva 

solicitação. 

Ofício 22/COMMAM – Denuncia apresentada no 

fórum Deste Conselho sobre ocupação de APP 

EM AFLUENTE DA MARGEM DIREITA DO 

Ribeirão dos Macacos.  

Encaminhado a SEMEAR/PML solicitando 

informações acerca dos fatos e solicitando 

providencias. 

Sem resposta até a presente data. 

Consultar a FLONA/LORENA/SP se a respectiva 

denuncia fora objeto de fiscalização desta 

Unidade. 
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4.8.4 O Ano de 2012. Efetividade e União. A Luta 

 

Os trabalhos em andamento vindos de 2011 era implementar a lei do Silêncio, 

e foi conseguido; analisar a lei de corte e de poda, não conseguido, em andamento 

em 2018 com o trabalho do GT de arborização; acompanhar os processos de não 

instalação da UTE e outros empreendimentos de porte da região, conseguido até o 

dia de hoje, não implantado; acompanhar a gestão e destinação dos resíduos 

sólidos e limpeza pública no município, como preconizam as diretrizes par a gestão 

participativa; busca da interação interinstitucional, com o objetivo de estabelecer 

parcerias e maior participação no Conselho. 

As estratégias de trabalho eram várias. Desde manter aberto o canal de 

conversação, informações e de denúncia ao munícipe, o que se verifica até os dias 

de hoje, realizando visitas periódicas às áreas problemáticas oriundas de denúncias 

ou para fins de planejamento, com acompanhamento das autoridades ambientais 

municipais, estaduais e/ou federais. Estas eram seguidas de relatórios e de reuniões 

par discussão dos problemas identificados, com análise dos enquadramentos legais 

e o encaminhamento de soluções. 

O ano de 2012 foi especialmente rico em número de palestras. Estavam 

planejadas palestras contra a termoelétrica todas as semanas de todos os meses e 

assim foi, mais e uma algumas vezes. Foram 78 palestras ao longo de 2012, em que 

os conselheiros se revezavam no intuito de informar a sociedade sobre a real 

condição ambiental do Vale, mascarada no EIA – RIMA com modelos ineficientes e 

dados equivocados e ao fim delas buscava colher assinaturas para o abaixo-

assinado preparado. Foram conseguidas mais de 5 mil assinaturas. 

As reuniões foram da 68ª  RO até a 78ª reunião. Em um total de 11. 

O COMMAM soe realizar 11 reuniões por ano. Um mês, por ano ou janeiro ou 

julho são deixados como mês de férias. 

As reuniões ordinárias trataram de assuntos como denúncias; alguns 

conselheiros não gostavam do perfil “bélico” desta composição do conselho. Ao que 

em maioria, os argumentos dos conselheiros defendiam a ideia de que as esperas 

tem sido infrutíferas, ao passo que as ações ao MP têm surtido algum efeito. 

Um caso que veio enriquecer o Relatório de Várzea apesar de não fazer parte 

dele, pois foi resolvido antes, foi o de despejo de esgoto in natura na várzea do Rio 

Paraíba. 
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Foi um caso em que a autora emitiu um laudo de avaliação técnica e a partir 

dele, a SABESP foi obrigada pela CETESB a corrigir-se em período bastante curto, 

devido a gravidade do problema.  

Conforme a SABESP (Ata da 69ª RO) o problema é real e o esgoto é lançado 

em braço morto do Rio Paraíba, no canal denominado Paraibinha. Segundo o que 

foi dito “o dique quebrou”. Disse que antigamente não ocorria a invasão no terreno 

do cidadão, mas hoje em dia não há escoamento. Esclareceu que durante dois dias 

de cada mês, durante a limpeza das estações elevatórias, o esgoto é lançado nas 

áreas de várzea e que isso ocorre há 20 anos. Foi lido um ofício da CETESB para a 

SABESP em que exige que esta regularize a situação tendo prazo até agosto (era 

março). 

 

4.8.5 Ano de 2013. O Relatório de Várzeas, CADERNO 1. 

 

O relatório de Várzeas surgiu da compilação dos ofícios que tratavam de 

intervenções sobre as áreas de várzea e que não estavam sendo respondidos a 

contento ou em tempo hábil para que ações efetivas fossem tomadas.  

Sobre as várzeas há dois tipos de pressão: especulação imobiliária e de 

mineração. Por isso foram feitos dois cadernos. O que trata de investigação de 

aterramento e que é objeto deste trabalho está no Caderno I cuja compilação e 

resumo do que se questionava e as respostas seguem abaixo. E o caderno 2 

mineração que não compõe este estudo. 

 

4.8.5.1 Relação dos ofícios constantes do CADERNO 1. 

 

Oficio: 05/2010       Data 25 de junho de 2010 (p. 167). 
Destinatário: Secretaria do Meio Ambiente de Lorena - SEMEAR 
Resumo do texto: Solicita cópia de licenciamento ambiental para deposição de resíduo de 
construção e lixo em área de várzea a margem direita do Rio Paraíba do Sul e informações 
sobre a existência de programa de gestão de resíduos de construção civil. 
 
Resposta de a SEMEAR:  Oficio 001/2010   Data: 08 de agosto de 2010 
Resumo do texto: Assunto conduzido junto à CETESB, possibilidade de emissão de licença 
ambiental em área de até 1000 m2. – autorização emitida com orientações para o descarte. 
Não foi solicitada nenhuma anuência ao Instituto Chico Mendes. Anexo 3 (três) termos de 
autorização fornecida pela SEMEAR e 3 (três) de compromisso assinados pelo proprietário 
da área para aterramento de 1000 m2  com  entulho de demolição. 
 
Ofício 06/2010     Data 22 de julho de 2010, (p. 167) 



140 

Destinatário: Secretaria do Meio Ambiente de Lorena – SEMEAR 
Resumo do texto: Reitera oficio 05/2012 
 
Resposta SEMEAR: Através do oficio 001/2010 CIMA. 
 
Ofício 09/2010              Data 16 de agosto de 2010, (p. 173) 
Destinatário: Secretaria de Planejamento Urbano de Lorena 
Resumo do texto: Solicita apresentar cópia do licenciamento ambiental e apresentação de 
projeto executivo para edificação de casas de casas do “Projeto Minha Casa Minha Vida” 
por haver intervenção em recursos hídricos na região e formação de lagoas naturais. 
 
Resposta da Secretaria de Planejamento Urbano: Não houve 
 
Ofício 10/2010          Data: 16 de agosto de 2010, (p. 178) 
Destinatário: Prefeito Municipal de Lorena 
Resumo do texto: Informa ao Prefeito que o volume autorizado e que o licenciamento dado 
pela SEMEAR conforme oficio 01/2010 não obedeceu aos dispositivos e normas legais, 
solicita que seja estabelecido plano de recuperação da área, bem como sugere a 
disponibilização de área para triagem e deposição de resíduos de construção civil no 
município. 
Resposta: O oficio foi respondido pela SEMEAR em          29 de setembro de 2010 
 
Resumo do texto: Existiam resíduos no local antes da autorização. Diz que submeteu a 
autorização à Unidade de Conservação e pede para desconsiderar acusações. Em reunião 
havida entre o ICMBio e a SEMEAR decidiu-se que as atividades na área seriam 
interrompidas e após o nivelamento, seria efetuado o plantio de árvores com prazo de 
encerramento de 90 dias a contar da data de início. 
 
 
Oficio 11/2010             Data 24 de agosto de 2010 
Destinatário: Gestor da Floresta Nacional de Lorena 
Resumo do texto: Encaminha material fotográfico referente a intervenções em áreas de 
várzea no bairro Cabelinha, local inserido em áreas de inundação e Zona de Amortecimento 
da Floresta Nacional de Lorena. 
 
Resposta: item 3.8 
 
 
Ofício 12/2010         Data 29 de setembro de 2010 
Destinatário: Promotor de Justiça do meio Ambiente de Lorena 
Resumo do texto: Encaminha denuncia sobre intervenções ocorridas em área de várzea e 
Zona de Amortecimento da Floresta Nacional do Município de Lorena. Solicita ainda que 
sejam declaradas nulas autorizações concedidas pelo município e que determine a 
reparação de danos por não respeitar os dispositivos legais. 
 
Resposta: Oficio 97/11 – 1ª. P.J./11 de novembro de 2011 informa que foi requisitada a 
instauração de inquérito policial. Dois inquéritos tramitaram sobre áreas de várzea que e 
foram concluídos e arquivados. 
 
 
Ofício 16/2010       Data 01 de dezembro de 2010 
Destinatário: Prefeito Municipal de Lorena 
Resumo do texto: Solicita ao Executivo informar com urgência quais são as áreas 
cadastradas para deposição de resíduos de construção civil no município. 
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Resposta: Memo. 01/2011 de 04 de janeiro de 2010, pelo Secretário Interino de Governo, 
anexando um memorando expedido pela SEMEAR informando que foi cadastrada uma área 
de propriedade da Prefeitura Municipal localizada no Bairro Novo Horizonte e que está em 
processo de licenciamento. 
 
Ofício 01/2011          Data 08 de fevereiro de 2011 
Destinatário: Prefeito Municipal de Lorena 
Resumo do texto: Encaminha deliberação solicitando a paralisação de emissão de licenças 
ambientais para ocupação em áreas de várzeas até que sejam concluídos estudos sobre o 
uso e ocupação destas áreas. 
 
Resposta: Não houve. E a solicitação não foi aceita. 
 
Ofício 02/2011         Data 08 de fevereiro de 2011 
Destinatário: Promotor de Justiça do Meio Ambiente de Lorena 
Resumo do texto: Encaminha deliberação solicitando a paralisação de emissão de licenças 
ambientais para ocupação em áreas de várzeas até que sejam concluídos estudos sobre o 
uso e ocupação destas áreas. 
 
Resposta: Não foi acatada pelo promotor que disse “não querer entrar em briga que ia 
perder”. 
 
Ofício 04/2011          Data 08 de fevereiro de 2011 
Destinatário: CETESB – Agencia Ambiental Unificada de Aparecida 
Resumo do texto: Encaminha deliberação solicitando a paralisação de emissão de licenças 
ambientais para ocupação em áreas de várzeas até que sejam concluídos estudos sobre o 
uso e ocupação destas áreas. 
 
Resposta: Não houve. 
 
Ofício 05/2011               Data 03 de março de 2011 
Destinatário: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 
Resumo do texto: denuncia loteamento no bairro Cabelinha, próximo ao “Só Gramas”, com 
despejos irregulares e solicita se informações se o loteamento é autorizado. 
 
Resposta: Não houve. Em respostas verbais havia negação e esquiva de uma resposta 
concreta e documentada. 
 
Ofício 41/2011            Data 21 de outubro de 2011 
Destinatário: Promotor de Justiça do Meio Ambiente de Lorena 
Resumo do ofício: Reitera resposta ao ofício 12/2010 de 29 de setembro de 2010. 
 
Resposta: Oficio 97/11 – 1ª. P.J. de 11 de novembro de 2011 informa que foi requisitada a 
instauração de inquérito policial. Tramitaram dois inquéritos sobre áreas de várzea e foram 
concluídos e arquivados. 
 
Ofício 045/2011         Data 01de novembro de 2011 
Destinatário: Promotor de Justiça do Meio Ambiente de Lorena 
Resumo do texto: Solicita agendar reunião com representante do GAEMA e participação de 
membros do COMMAM para discussão e encaminhamento de ações de temas referentes à 
reunião havida em 10/11/2011. 
 
Resposta; Ofício 108/2011 – 1ª. P.J. de 19 de dezembro de 2011, encaminha cópia de 
portaria de inquérito instaurado pelo GAEMA em 09 de setembro de 2011, sobre áreas de 
várzeas e informa possibilidade de reunião futura. 
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Ofício 084/2012        Data: 17 de setembro de 2012. 
Ofício 119/2010        Data: 19 de dezembro de 2012. 
Destinatário: Superintendência do IBAMA em São Paulo 
Resumo do texto: Solicita cópia do processo 02027.000522/2005-5, sobre intervenção em 
área de várzea do Rio Paraíba do Sul. 
 
Resposta: Laudo de vistoria ambiental No. 001/06 de 22 de fevereiro de 2006. 
 
Ofício 85/2012        Data 17 de setembro de 2012 
Destinatário: Secretário Municipal do meio Ambiente 
Resumo do texto: Solicita cópia reprográfica e digital de processo de licenciamento 
ambiental do loteamento denominado Parque Residencial Jabuticabeiras, próximo ao Rio 
Tabuão. 
 
Resposta: Cópia da Autorização 001/2011: LICENCIAMENTO AMBIENTAL, com TCRA 
001/201:  
Plantio e a manutenção de 10 (dez) mudas de espécies nativas diversificadas, conforme 
plantas e croquis apresentados de acordo com o Projeto de Revegetação – Compensação 
Ambiental apresentado e seguindo as orientações da Resolução SMA 008/2008 e; 
 apresentar ao LICAM, pelo período de 02 (dois) anos seguidos, relatórios anuais 
demonstrando o plantio e a manutenção das mudas conforme item a” 
 
Oficio 87/2012        Data: 17 de setembro de 2012 
Destinatário: Gestor da Floresta Nacional de Lorena 
Resumo do texto: Aterro em área dentro da Zona de Amortecimento da Floresta Nacional – 
antiga Fazenda Porto do Meira, final da Rua 21 de Abril. 
 
Resposta: Laudo 003/2009 
Discorre-se no Item 2.3 deste estudo. 
 
Ofício 88/2012      Data: 17 de setembro de 2012 
Ofício 108/2012     Data: 16 de novembro de 2012 
Destinatário: Gestor da Floresta Nacional de Lorena 
 
Resumo do texto: Solicita informações acerca dos procedimentos fiscalizadores do  crime 
ambiental ocorrido na região próxima à EEL/USP, “Estrada da Casa das Bombas”. 
Reiterado pelo ofício 108/2012. 
 
Resposta: Não houve resposta 
Não houve licenciamento 
Consequência: explicitado no item 3.5 desta pesquisa. 
Ofício 95/2012        Data: 28 de setembro de 2012  
Destinatário: Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
Resumo do texto: Solicita sejam fornecidas cópias dos relatórios de licenciamento 
Ambiental, enviados ao CETESB pelo LICAM – Lorena, desde o início dos trabalhos de 
licenciamento até a presente data. 
 
Resposta: Respondido pela SEMEAR em 21 de novembro de 2012, por meio do ofício 
42/2012. 
 
CADERNO II – Relatório de Exploração Mineraria. (não faz parte deste estudo). 
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4.9 O RELATÓRIO DE VÁRZEAS DO RIO PARAÍBA DO SUL. 

 

O relatório de Várzeas é o resultado da atividade participativa do COMMAM. 

Foi um trabalho feito pelo GT de Várzeas do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

de Lorena. Ele começa da seguinte forma: 

O presente trabalho desenvolvido pelo GT de Várzeas do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente de Lorena – COMMAM – está composto 
por fotos, documentos particulares e públicos, ofícios enviados aos 
diversos órgãos públicos aos quais os problemas das várzeas de 
Lorena se referem. [Foi elaborado com o objetivo] tanto de cobrar 
posturas cabíveis por lei, como para denunciar atos ou omissões ou 
agradecer providências. (NUNES, 2010). 

Os documentos datam desde 2010 até 2012, e comprovam a ação 

fiscalizadora e inquiridora do COMMAM sobre a suspeita ou efetiva ação 

depredatória às áreas de VÁRZEA do município com sua ocupação indevida 

maltratando o Meio Ambiente.  

Cada um dos ofícios/documentos foi reforçado por memória 
fotográfica e mapas, sempre que esses estiveram disponíveis. 

Tem por objetivo 1. Municiar o Grupo de Atuação Especial de Defesa 
do Meio Ambiente – GAEMA de São José dos Campos com material 
necessário para ajudar a coibir, junto aos órgãos competentes, 
qualquer ação inadequada ao ecossistema VÁRZEA, que devem ter 
definidas por lei consistente o tipo de uso ao qual se destina. 2. 
Organizar um histórico que documente essas ações para ajudar a 
sanar as lacunas, de cuja falta de parâmetros (Leis) abre espaço 
para as supracitadas inadequações. (NUNES, 2010, p. 1) 

É uma publicação de cunho público feito para organizar as informações e 

dados obtidos e compilados sobre as até então pretensas intervenções irregulares 

em áreas de várzeas do Rio Paraíba do Sul no município de Lorena. 

Segundo o “Pró-Várzeas (LAMSTER, 1980) várzea trata-se de um 
fenômeno natural que sofre influência de fatores hidrográficos, 
climáticos, edáficos e florísticos caracterizados por duas fases 
distintas, interligadas entre si”. 

As várzeas na região de Lorena são caracterizadas como áreas 
marginais aos leitos dos rios que são alagadas periodicamente, 
tratando-se de um ecossistema hídrico com distintas fases 
intimamente interligadas e ambas influenciando uma à outra. Desta 
forma, o solo e as águas provenientes das cheias do Paraíba e das 
chuvas que caem sobre a superfície urbana retroalimentam todo o 
ecossistema com influência marcante sobre a formação florística e a 
macrofauna que se mantém totalmente adaptada ao ambiente (IBGE, 
2013). 
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Estas sofrem alagamentos em épocas de chuvas e cheias do Paraíba e de 

seus afluentes, as quais foram sanadas pela construção de barragens ao longo do 

curso do rio que barra o volume de inundação do Rio Paraíba. No Rio Tabuão, um 

grande contribuidor do Rio Paraiba do Sul em Lorena, foi feito um dique e da 

instalação de uma bomba de recalque que drena o excedente. Com isso a várzea 

em Lorena perdeu sua função primeira, mas, não deixou de ser o receptáculo da 

vazão das águas de chuva do centro e entorno como citam o IBGE (2013) e o IPT 

(2016) 

As curvas de nível do centro e de toda porção do território do município 

próximo a ele, ao longo do rio têm declividade descendente em direção ao Rio 

Paraíba. Subir a cota deste ecossistema então é uma decisão equivocada de quem 

gere a cidade e deve fazer parte do planejamento urbano de forma a regulamentar 

isso com extrema precaução.  

Entendendo isso como uma assertiva, o Commam tem buscado coibir estas 

ações sempre que toma conhecimento de intervenção sobre as áreas de várzea. 

Da mesma forma o Conselho entende que a cidade precisa desenvolver-se e, 

para isso, ainda crescer, sabe também que se os meandros naturais estão secos, o 

estão devido às ações antrópicas supramencionadas e não porque não têm função. 

Entende que um acidente nas barreiras ou uma temporada de chuvas acima 

da média, pode fazer acontecer inundações que trarão grande dano material aos 

moradores da região ocupada, tanto quanto aos moradores acima da várzea devido 

à falta de drenagem que a impermeabilização do solo terá, devido à ocupação 

destas áreas o que impede que as águas de chuva escoem para o rio de forma 

natural. 

Assim, a infraestrutura de drenagem necessária para cobrir a demanda 

concentrada de água, encarecerá muito os custos da administração que pode 

eximir-se disso, com um planejamento mais acurado sobre o uso e a ocupação do 

solo.  

Preocupados com isso, as denúncias recebidas e as intervenções/ ocupações 

em áreas de várzea (Foto 4) foram compiladas pelo GT de Várzeas do Conselho sob 

coordenação da autora desta pesquisa, em um estudo que foi denominado Relatório 

de Várzeas, organizando as comunicações com o executivo, legislativo e judiciário 

em matéria relacionada ao tema. No total formaram-se dois volumes, denominados 

Caderno i e Caderno II – Mineração. 
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Este estudo foi entregue ao GAEMA que se prontificou a levá-lo adiante e 

dele como suporte argumentativo instaurou-se o Inquérito Civil que embasa os 

casos estudados nesta pesquisa que quer mostrar a efetividade do COMMAM 

Lorena. Para embasar o trabalho as atas foram analisadas, com alguns trechos 

transcritos de forma a que se possa ter acesso aos fatos ocorridos. 

4.9.1 Foto - Cronologia das Comunicações do COMMAM. 

 

Em meados de 2006, o IBAMA, através da FLONA/Lorena, recebeu uma 

denúncia de aterramento de uma área na margem direita do Rio Paraíba do Sul na 

entrada que se sobrepõe ao dique e dá acesso às casas de bomba 1 e 2. Tendo 

sido constatada a intervenção com aterramento da área de várzea (APP), amparada 

pela emissão do Laudo técnico Ambiental, seguido de autuação da proprietária da 

área.  

O local (Foto 4) situado na cota topográfica + 519,0m, estando no mesmo 

nível do Rio Paraíba do Sul, sendo caracterizado pela carta do IBGE como várzea: 

“Um ecossistema natural com duas fases distintas, com o objetivo recepcionar e 

acomodar as águas pluviais e o excesso de água do Rio Paraíba e seus afluentes 

(neste caso) nos períodos de maior sazonalidade hídrica” (COMMAM, 2012). 

Não é demais lembrar que a várzea tem grande importância no processo 

hídrico no período de seca; o solo serve de “suporte na proteção” das características 

do “leito natural do rio” no período subsequente e, também “alimenta” toda a flora da 

área  inundável e as áreas de terra firme com a biomassa que se acumula sobre o 

ambiente. Além disso, por ser a cota mais baixa, em Lorena serve como dreno 

Foto 4 – Vegetação típica de Várzeas em Lorena. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2008. 
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natural das águas de chuva de boa parte do centro, ajudando a evitar inundações 

por excesso de volume de águas. 

Neste lugar proibido, e antes do COMMAM estar em atuação, foi construído, o 

Centro Social Urbano, CSU 53. 

Neste caso, o que se marcou dentro da intervenção autuada foram duas calçadas 

laterais, na Rua Severino Fitipaldi, de acesso ao CSU, bairro “Vila Brito”. (Foto 5). 

 

 

Foi denunciado também que a área estava sendo descaracterizada por 

maquinas da prefeitura, que realizavam serviços preparatórios para um evento de 

carros “Off Road” (Atas do Commam, 2006) e também na parte lateral externa ao 

CSU uma área aterrada em um metro, objetivando destinar o local para 

estacionamento deste espaço público. (Foto 6) 

                                                
 

53
 Não se tem documentação sobre os motivos nem a sua justificativa para tal intervenção em APP. Mas, 

o fator de interesse social deve ter tido peso relevante na cessão de uso de espaço. 

Foto 5 – Corte de árvores na avenida que leva ao CSU e calçada lateral. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2008. 
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Outra parte foi aterrada e com construções recentes; inclusive com um grande 

espaço que serve de comércio de ferro velho, conforme registro fotográfico. (Foto 7), 

Foto 6 A, B e C – Trabalho das máquinas sobre área lateral ao CSU. 

A    

B  

C  

 Fonte: Denúncia anônima à associação de bairro. Autor anônimo, 2008. 
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No lado oposto ao CSU, foi verificado que área vinha sendo aterrada com 

resíduos da construção civil, dentre outros. 

Também foi visto aterro de uma área margeando a calçada lateral da Rua 

Capitão Oscar Santos Bitencourt, seguido do corte de vegetação arbustiva espinho 

de maricá ( Foto 8) 

 

 

A linha horizontal ao fundo da Foto 6B, onde estão as árvores, são o nível da 

calçada e da rua. Por este referencial se pode perceber a altura necessária ao 

aterramento. Da mesma forma na Foto 8 o talude mostra o desnível entre a avenida 

e o terreno natural desta alça de braço morto, hoje denominada área do CSU. 

Foto 7 – Ferro Velho. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2008. 

 Foto 8 – Vegetação de Várzea 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2008. 
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 Um dique alterado foi identificado e com isso verificou-se o que se denomina 

“piqueteamento de lote” o que indica intenção de aterro para posterior construção. 

Neste local, proibido por ser sujeito a inundações. 

Além destes passivos, na parte mais próxima do Rio Paraíba, ao final da Rua 

Severino Fitipaldi, no bairro Nova Lorena, encontrou-se o dique que fora construído 

para evitar inundações das residências neste local, deslocado tendo este perdido 

sua função.  

Este canal vem do bairro Vila Brito que em formato de córrego serve para 

escoar as águas pluviais e os esgotos54 que em momentos de sazonalidade hídrica 

elevada, é bombeado por este canal para o outro lado do dique, evitando, desta 

forma, a inundação das residências do referido bairro. (COMMAM, 2012). 

 

4.9.2 Dique da várzea no bairro Nova Lorena 

 

Um dos bairros construídos sobre área de várzea em Lorena chama-se Nova 

Lorena, sendo, na verdade 3 (três) loteamentos. Dois unicamente residenciais e o 

terceiro, misto. Os residenciais têm restrições bastante específicas com relação ao 

uso e ao gabarito das construções.  

Em 10/03/2009, a Associação dos Moradores da Nova Lorena, apresentou 

denúncias sobre as intervenções que vinham ocorrendo em diversos pontos das 

várzeas nas imediações do bairro, especialmente o corte indiscriminado de árvores 

na avenida que dá acesso ao CSU, e nas faixas laterais do dique de contenção das 

cheias no referido bairro. (Foto 5) 

Três dias depois, em 13/03/2009, a SEMEAR realiza uma vistoria nos locais 

para identificar intervenções nas árvores e no dique, e tomar as providencias. Em 

17/03/2009 foi realizada uma segunda vistoria nos locais com a presença de 

profissionais da prefeitura de área técnica e de fiscalização ambiental, 

acompanhados da presidente da Associação da Nova Lorena para verificar a 

situação pontualmente. 

Em 23/03/2009 ocorre reunião de a SEMEAR, para verificar e avaliar os 

danos ocorridos na área, ficando definido encaminhar-se consulta ao DAEE em 

relação ao dique. 

                                                
 
54

 Grifo da autora. 
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Em 26/03/2009, encaminhou-se ofício ao DAEE/Taubaté para que este se 

pronunciasse sobre as intervenções ocorridas sobre os diques. Os fiscais do DAEE 

vieram a Lorena em 06/04/2009 e realizaram uma visita nos locais, acompanhados 

pelos profissionais técnicos da Prefeitura, os quais ficaram de emitir um relatório 

sobre o assunto. 

Uma vez tomadas às providências, os proprietários das respectivas áreas 

encaminham em 22/06/2009 para a SEMEAR um registro fotográfico (indisponível) 

da recuperação dos cortes na área do dique para o que a secretaria de meio 

ambiente solicita à secretaria de planejamento urbano a verificação da correção da 

ação em termos de não acarretar perigo de rompimento. 

Em 08/07/2009 a SEMEAR encaminha memorando à secretaria de 

Planejamento Urbano para avaliar e verificar se a recuperação da área do dique fora 

realizada de forma satisfatória e não “traria riscos de rompimento”. (COMMAM, 

2012) (Foto 9) 

Assim, em 12/08/2009, por solicitação da Promotoria de Justiça de Lorena, no 

ofício MP 91/09, o ICMBIO realiza vistoria na área e emite o Laudo de Vistoria 01/09.  

 
 
 
 
 
 

Foto 9 – Recomposição do dique rompido. Entulho de obra. Inadequado. 

 

Fonte: Acervo Fotográfico do Commam, 2008. 
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4.9.3 Intervenções nas Várzeas do Centro. Desordens Urbanísticas. 

 

A várzea que se localiza no entorno imediato ao ponto original da cidade, não 

sofrera intervenções nem maiores pressões imobiliárias até os anos de 1990, como 

se pode perceber na série histórica. O Bairro da Nova Lorena, construído sobre as 

terras da fazenda de Fábio Nunes margeia o gancho que o Rio Paraíba formava 

antes de ser contido e que forma a área do CSU mostrada na Figura 10. Esta forma 

mostra o maior meandro visível do Rio Paraíba que sobrou hoje em dia e por ser tão 

grande, e visível nas imagens de satélite a grande distância. 

 

O Bairro de Nova Lorena, criado por volta de 1950 ocupou o contorno desta 

grande alça, por onde passava a linha de trem para Piquete e de lá para Minas. 

Provavelmente, a linha de trem foi motivo para os demais aterros naquela área 

alagada (Foto 10). 

Figura 10 – Lorena (centro original) vista de cima. 

 

Fonte: Google Earth 2017, adaptado pela autora, 2018. 
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A manchete junto à foto diz que  

Em 26 de Março de 1904, durante o governo do Presidente 
Francisco de Paula Rodrigues Alves, o seu Ministro da Guerra, o 
Marechal Argollo, acompanhado do Ministro da Indústria, Viação e 
Obras, Dr. Lauro Muller, veio com uma comitiva composta de 
Engenheiros e Técnicos inspecionar o andamento dos trabalhos do 
ramal ferroviário. Esta comitiva embarcou em Lorena, e dirigiu-se até 
a ponta dos trilhos, na Fazenda Conceição, localizada junto ao 
ribeirão do Ronco, onde inspecionaram as obras.  (o Estafeta, sd) 

Anos mais tarde toda a região foi aterrada, sem levar em consideração a área 

de inundação do rio (Foto 11) 

Foto 10 – Ramal férreo de Lorena na Figueira da Cabelinha. 

 

Fonte: Acervo fotográfico Jornal “O Estafeta”. Provavelmente 1909/1910. 

Foto 11 – Ramal férreo de Lorena na Figueira da Cabelinha. 

 

Fonte: Coleção Prof. Ércio Molinari, Lorena, SP - Cortesia: Marco Giffoni. Anos 1960. 
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Após as questões levantadas pela Rio 92, a primeira grande intervenção de 

loteamento / condomínio nesta região se deu pelo Loteamento Village das 

Palmeiras. (Figura 10 e Figura 11 – Desnível  entre a pavimentação do Loteamento 

Village das Palmeiras e a Rua Maria V. Azevedo.Figura 11). Esta subseção 

apresenta as intervenções na área do Village das Palmeiras e entorno: Condomínio 

Jabuticabeiras e o terreno sem denominação à Rua Maria V. Azevedo.  

O primeiro foi feito completamente em cima de área de várzea e para 

viabilizá-lo, foi preciso fazer um aterro para elevação da cota em mais de 1,0 m (um  

metro) de altura, de forma que o esgoto pudesse ser conectado à rede coletora. 

Este grande desnível é possível identificar do lado externo do muro do 

condomínio, para quem se coloca à Rua Maria Azevedo e ver os canos que levam 

as águas de captação pluvial conforme a Figura 11. 

Como o desnível é muito grande, o que conecta uma coisa e outra são os 

canos que drenam as saídas de águas pluviais, levadas pela sarjeta e caem na Rua 

Maria V. Azevedo sem boca de lobo, sem infraestrutura conforme Figura 12 e Figura 

13. Na época de alta sazonalidade formam-se cloacas e charcos ao longo da rua 

conforme a Foto 12. 

A Lei Federal 6.766 /1979 Capítulo II, Inciso IV e o Estatuto da Cidade (lei 

12.257/2001) preconizam que loteamentos se devem interconectar e ou conectarem  

aos elementos urbanos de forma a acontecer integração entre as áreas de uma 

cidade. 

Figura 11 – Desnível  entre a pavimentação do Loteamento Village das Palmeiras e a Rua 
Maria V. Azevedo. 

 

Fonte: Fonte: Google Earth, 2011. Adaptado pela autora, 2018. 
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Permitir a elevação sistemática do nível da cota de drenagem e de inundação, 

ainda  que isto esteja controlado pela tecnologia é desaconselhado pela maioria dos 

estudos teóricos e empíricos. Elevar a cota e não deixar faixas de drenagem facilita 

a inundação e o refluxo das águas de chuvas pelo sistema de drenagem da cidade e 

a isso o COMMAM Lorena está atento e atuante. 
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Figura 12 – Saída de águas pluviais pelo muro. 

 
Fonte: Google Earth Pro. Imagem de 15/08/202011. Editada pela autora, 2018. 

Figura 13 – Saída de águas pluviais pelo muro.  

 
Fonte: Google Earth, 2011. Recorte da Autora, 2018. 

 Foto 12 – Água empoçada em época de chuva. Sarjeta cloacada. 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora, 2012. 
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4.9.4 Área da Rua Maria V. Azevedo. 

 

De acordo com o acompanhamento da autora sobre os fatos dentro do 

COMMAM e da narrativa dos conselheiros representantes da FLONA, de meados de 

novembro de 2009 a fevereiro de 2010, o ICMBio, por meio da Flona / Lorena, 

atendendo denúncia de cidadão, que informara sobre aterramento de uma área na 

margem direita do Rio Paraíba do Sul, próximo ao Residencial Village das 

Palmeiras, vistoriou o local e constatou o aterramento de uma área de várzea 

equivalente a 4,5 hA. (                                          Figura 1Figura 10, p. 151), 

localizada, naquele tempo, na Zona de Amortecimento – Z.A. – desta Unidade de 

Conservação – U C – que culminou com a emissão do Laudo de Vistoria Ambiental 

(LVA) 03/2009. 

A título de ilustração foi feito um Mosaico de fotos tomadas entre 11/2009 e 

02/2010, sobre o passivo na área: “Margem direita do Rio Paraíba do Sul, atrás do 

residencial Village das Palmeiras. Tomando o sentido da leitura, as fotos deverão 

ser contadas da esquerda para a direita, de cima para baixo de 14 a 23, conforme a 

Figura 14. 

As fotos da Figura 14-A / Figura 14B e Figura 14C foram feitas em dois 

períodos. As fotos Figura 14-A e Figura 14-B na seca em novembro de 2010 e a foto 

Figura 14-C na época de chuva em fevereiro de 2011, quando o aterramento foi 

suspenso, pois a terra estava sendo levada para o rio. 

O carro que aparece na Figura 14-H e parte da Figura 14-I serve de 

parâmetro para mostrar a altura de aterro que estava sendo processado.  

Da mesma forma em detalhe, se podem ver dois tipos de material no 

aterramento. O inferior, inadequado, com entulho grosseiro não tratado e o superior, 

uma camada fina de terra de empréstimo. Aterro adequado. 

As fotos mostram o perfil arbóreo e a palmeira recorrente é indicativo claro da 

mesma área. Esta palmeira aparece em várias fotos. O intuito de caracterizar o local 

em fotos e imagens do Google Earth é para contextualizar o problema. 
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Figura 14 – Mosaico de Fotos (A - I). 

A  B  C   

 

D  E   F  

 

G  H I  

Fonte: Acervo Fotográfico do COMMAM, 2009/2010. Denúncia  de intervenção no terreno à Rua Maria V. Azevedo. 
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Fonte: Acervo Fotográfico do COMMAM, 2009/2010. Denúncia  de intervenção no terreno à Rua Maria V. Azevedo. 

Figura 15 – Mosaico de Fotos (A - D): Flagrante de aterramento em área de várzea. 2009 – 2010. 

A  B   

 

C  D     
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Na Figura 15, uma sequência de flagrante crime ambiental autoexplicável: 

Aterramento de área de várzea. Agrava-se que o aterro acontece posteriormente ao 

maciço de árvores, que mascarou por algum tempo a intervenção antes da 

denúncia. 

O laudo descreve a área, como sendo de propriedade de conhecido 

empresário da cidade, e está localizado nas coordenadas S – 22º43’28,3”; W-

45º07’48,6’’, “a qual estava sendo aterrada com a deposição de resíduos de 

construção civil e terra vermelha, conforme as fotos atestam e as informações dadas 

no Conselho. 

 

 

 

Em reunião, o COMMAM foi informado que esta área tinha frente para a Rua 

Maria V. Azevedo, tendo a mesma sido embargada pela prefeitura. Figura 16 e 

Figura 17. As informações são de que estavam sem licenciamento e a prefeitura 

Figura 16 – Vista da área aterrada e embargada na Rua Maria V. Azevedo. 

 

Fonte: Google Maps, 2011. Detalhado pela autora, 2018. 

Figura 17 –  Vista da área aterrada na Rua Maria V. Azevedo. 

 

 Fonte: Google Maps, 2011. Detalhado pela autora, 2018. 
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esquivou-se dizendo que este não é da alçada da prefeitura e sim do GRAPROHAB, 

onde o processo se encontra até hoje. 

Como se pode ver, pelo mosaico de fotos da Figura 14 e pelas imagens do 

Google Earth, esta é uma extensa área de várzea que tem a função de recepcionar 

as águas pluviais da zona urbana de Lorena e o excedente das cheias do Rio 

Paraíba do Sul nos períodos de chuvas.  Com o aterramento mostrado nas Figura 16 

e Figura 17 esta drenagem fica bastante prejudicada. 

Diante dos fatos apresentados e pelas fotos, se fizeram considerações sobre 

a intervenção estar próxima ao entorno da Zona de Amortecimento da Floresta 

Nacional de Lorena pelos conselheiros do IBAMA. De acordo com as explicações, 

isto deveria ter levado os empreendedores a fazerem um pedido de anuência para a 

execução dos serviços, conforme estabelece a Resolução CONAMA 13/1990, A Lei 

9985 / 2000 e demais normas pertinentes à presente situação. (CONAMA, 1990, 

2000) e sobre a capacidade de a prefeitura em licenciar apropriadamente.  

Esta gleba, impactada negativamente conforme as fotos acima estão até hoje 

(2018) em processo de “aprovação”. Segundo informações da SEMEAR o processo 

encontra-se no Graprohab. 

É costume, hoje coibido, mas nem sempre com sucesso, fazer pequenos 

aterros esporadicamente na várzea de forma a elevar-se o nível de cota considerado 

pela carta do IBGE para várzea e, assim, ao sair da cota, descaracterizar a APP 

para poder licenciar empreendimentos. 

Com a alteração do Código Florestal em 2012, formou-se neste lugar um 

espaço de dúvidas sobre a pertinência de um impedimento. A Floresta Nacional de 

Lorena – Flona – perdeu o prazo para elaborar seu plano de manejo e com isto os 

10 km iniciais de raio, demarcadores de sua Zona de Amortecimento – Z.A. 

Esta foi reduzida para 2 e 3 km, dependendo da área, conforme resolução 

CONAMA 428 tirando esta área de sua jurisdição. 

Com o recuo de APP diminuído para 100 metros pelo novo Código Florestal, 

e a questão da ZA, esta área fica livre de impedimentos. 

A única condição de irregularidade que sobrevive é o tipo de aterro utilizado 

para elevar a cota da gleba que foi entulho grosseiro sob uma camada de terra de 

empréstimo. Não há mais o que fazer. 

A questão é que um passivo grave aconteceu e nada como consequência 

ainda foi feito. O COMMAM tem tentado conseguir informações sobre o processo, 
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mas este não é respondido. Este é um dos casos que a autora classifica como 

insucesso na efetividade do Conselho. 

 Os mapas do Plano Diretor indicam a intenção de se consolidar a urbanização 

neste espaço. Não há lei que impeça. Todas as providências no sentido de efetivar 

esta ocupação foram tomadas. A questão que fica é o pacto social a ser feito e as 

contrabalanças entre interesse econômico e proteção ambiental, que tem sido um 

fator efetivo de coibição das atividades econômicas abusivas (MARICATO, 2011). 

 

4.9.5 Parque Residencial Jabuticabeira. 

 

Segundo as fotos do Google Earth (2006) em setembro de 2006 a área hoje 

designada Parque Residencial Jabuticabeira era uma chácara arborizada. E próximo 

a ela, a imagem deixa ver as primeiras ocupações do Loteamento Village das 

Palmeiras. (Figura 18) 

Em 12/11/2009, a FLONA/LORENA/SP, nega anuência para o Condomínio 

Residencial Jabuticabeiras, por que a gleba está localizada na Zona de 

Amortecimento da Unidade de Conservação de Lorena e interfere na área de 

preservação permanente do ribeirão Tabuão, conforme as fotos que ilustram os fatos 

narrados. (Figura 19 e Figura 20, p. 163). 

A FLONA sugeria requisição de cópia dos procedimentos adotados pela 

FLONA Lorena, bem como “solicitar da SEMEAR/ PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Figura 18 – Área do (pretenso) Parque Residencial Jabuticabeira 

  

Fonte: Google Earth Pro. Imagem de 15/08/2011. Editada pela autora, 2018. 
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LORENA, informar se o respectivo empreendimento fora licenciado pelo executivo 

municipal, anexando cópia do referido procedimento” (COMMAM, 2012, p. 5). 

Em 17 de março de 2011, atendendo ao protocolo 2757/2010 e a solicitação 

003/2010 de 09 de setembro de 2010, a Prefeitura Municipal de Lorena por meio do 

Licenciamento Ambiental – LICAM – concede a autorização 001/2011 – 

Licenciamento Ambiental para “intervenção em APP com “a finalidade de 

implantação de sistema de drenagem de águas pluviais (Foto 13) e implantação de 

alambrado para preservação de área verde, condicionada ao Termo de 

Compromisso 0011/2011” (COMMAM, 2012) e “não licencia as demais atividades 

realizadas no local”. O LICAM ainda adverte que a inobservância do estabelecido 

acarretará “penalidades desde multas até representação contra o proprietário e 

denúncia ao Ministério Público”. (Autorização 001/2011, Licam. In COMMAM, 2012). 
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O Termo de Compromisso prevê plantio e manutenção de 10 (dez) mudas de 

espécies nativas diversificadas e apresentar ao LICAM, pelo período de 02 (dois) 

anos relatórios anuais sobre o desenvolvimento das mesmas. A validade desta 

autorização é até 16 de maio de 2013. 

 

Figura 19 – Área do Condomínio Jabuticabeiras. 21/02/2011. 

 

Fonte: Google Earth, 2006. Recorte e marcação pela autora, 2018. 

Figura 20 – Área do Condomínio Jabuticabeiras. 15/08/2011. 

 

Fonte: Google Earth, 2011. Recorte e marcação pela autora, 2018. 
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Até aquela data, a Zona de Amortecimento da Flona continha a área do 

condomínio. Então, em 17/09/2012 o Commam solicita por meio do ofício 85/2012 à 

Semear cópia do processo de licenciamento buscando entender o processo e da 

mesma forma ao Gestor da Flona, no ofício 87/2012 de mesma data, informações 

sobre a situação da área, reiterado pelo ofício COMMAM 107/2012 que além de 

informações solicitava “procedimento de fiscalização” O ofício não obteve resposta. 

As imagens da área no Google Earth não têm atualizações disponíveis entre 

2006 até 21/02/2011. Assim, não se tem imagens para comprovar se houve 

desrespeito ao embargo antes. No entanto, além de localizada na área da ZA, a 

imagem de 02/2011 mostra Intervenção com corte de árvores e muito próxima ao 

Ribeirão Tabuão, contribuinte do Rio Paraíba do Sul (Figura 19) e que no período de 

6 (seis) meses, todas as árvores foram cortadas e a terra foi limpa com clara 

intenção de utilização, desrespeitando o embargo conforme comprova a Figura 20. 

Isto resultou em um Termo de Compromisso de Retificação Ambiental – 

TCRA após a vistoria da CETESB, devido à denúncia, constatando a presença de 

movimentação de terra com supressão da vegetação para implantação de dois 

empreendimentos, sendo um deles o do Condomínio Jabuticabeiras e o outro sem 

denominação. Finalmente e lamentavelmente para o COMMAM, pois os 

conselheiros em sua maioria são contra este acesso, em 2014, o condomínio 

Jabuticabeiras pôde ser aprovado conforme mostra o arruamento na Figura 21. 

 

Foto 13 – Manilhas de drenagem de águas pluviais a passar em APP. 

 

Fonte: Acervo fotográfico do COMMAM, 2011. Amparado pela Lei 12.527/2011. 
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A aprovação decorre, inicialmente, devido à revisão e flexibilização da Lei 

12.651, o Código Florestal que diminuiu muito a condição de proteção das áreas 

naturais com suas novas diretrizes, muito por êxito da pressão da bancada ruralista 

no Congresso (FIGUEIREDO; LEUZINGER, 2001; LEWINSOHN, 2010; ACCIOLY; 

SANCHEZ, 2012).  

Além disso, a então falta de definição do Plano de Manejo da FLONA, até 

hoje indefinido lamentavelmente, fez com que o raio de proteção da ZA fosse 

diminuído de dez quilômetros (10 km) para dois ou três quilômetros, dependendo do 

caso. 

Segundo o que foi relatado pelo Conselheiro representante da Prefeitura, os 

proprietários da área cumpriram o Termo de Compromisso de Recuperação 

Ambiental – TCRA imposto e a área foi aprovada. Hoje, os lotes estão à venda e a 

área sendo ocupada. 

Este é dos casos tratados um classificado pela autora como “sucesso parcial”, 

uma vez que houve intervenção em área proibida, e continuou devido à mudança no 

Código Florestal, e pela falta de eficiência ao cuidado com a “res” pública, pois o 

Plano de Manejo da FLONA deveria estar pronto há bastante tempo e assim não 

teria sofrido a pena de ter o raio da ZA diminuído. 

O COMMAM solicitou intervenção e observação sobre as ações deste 

empreendimento. Segundo o que foi narrado no conselho, a companhia fiscalizadora 

Figura 21 – Área do Condomínio Jabuticabeiras, aprovado. 

  

Fonte: Google Earth, 2014. Modificado pela autora, 2018. 
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do Estado havia determinado que a área de APP que faz divisa com a gleba deve 

ser respeitada. (CETESB, 2015). 

Conforme as legendas, a imagem da Figura 20 mostra as três áreas que são 

objeto de interesse imobiliário. Uma consolidada, o Village das Palmeiras, que 

apesar de ter sido aprovado, causou grande impacto ambiental por aterramento em 

área de várzea, o Condomínio Residencial Jabuticabeira e a área sem nome, 

designada neste estudo de área da Rua Maria V. Azevedo. 

 

4.9.6 Ofício COMMAM 05/2010.  Casa das Bombas. 

 

Em meados de abril de 2010 foi publicado no Blog “Poucas e Boas” (2010) 

um mosaico fotográfico (Figura 22) de aterramentos sucessivos com resíduos 

sólidos  impuros (lixo e entulho de construção) em área entre a margem direita do 

Rio Paraíba do Sul e o dique que dá acesso às casas das bombas. Este registro foi 

verificado in loco pela autora, e outros conselheiros conforme Foto 14 e Foto 15. 

O Relatório salienta que este local, identificado na Figura 23, (p. 169), faz 

divisa com a área descrita no item 1 do relatório. (COMMAM, 2012, p. 4). 
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Tal processo tem um grande agravante, a Secretaria de Meio Ambiente à 

época havia emitido licenciamento para o aterramento deste “de forma totalmente 

errada e em descompasso com as normas sobre Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s) e Zona de Amortecimento (ZA) de Unidades de Conservação (UC)”. 

(COMMAM, Relatório de Várzea, Caderno 1, 2013, p. 5). Foram pedidas 

informações sobre a existência de programa de gestão de resíduos de construção 

civil. (Ofício COMMAM 05/2010). 

Em reunião ordinária, o presidente do COMMAM na época afirmou que “a 

licença emitida pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMEAR – passa ‘por cima’ de 

toda a legislação” (COMMAM, 2012, p. 5). 

Ela fornecera 4 licenças, de 1000 (mil) em 1000 (mil) metros quadrados, 

aumentando em 4 (quatro) vezes o volume de licença de aterramento permitido 

totalizando 4.000 m² em uma única matrícula. Segundo informações não oficiais, 

esta era “a prática usual”. 

Figura 22 – Mosaico de flagrantes publicado no Blog “Poucas e Boas”, 2010. 

Fonte: Acervo Fotográfico do COMMAM, 2010. 
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[...] Considerando o volume descrito no artigo 7º da Resolução 
SMA/41/2002 não ter sido devidamente observado para efeitos da 
correta aplicação da presente norma, tendo a SEMEAR licenciado o 
volume quatro vezes mais do que ora estabelecido (OFÍCIO 
COMMAM, 10/2010). 

A resposta veio no oficio 001/2010 de 08/08/2010 diz que o assunto, 

possibilidade de emissão de licença ambiental para 1000 m² fora conduzido à 

CETESB55. 

                                                
 
55

 Todas as citações de documentos oficiais são amparadas pela lei 12.527/2011. 

Foto 14 – Área de impacto com depósito de Resíduos Sólidos e aterro. 

Foto 15 – Área de impacto com depósito de Resíduos Sólidos e aterro (detalhe). 

  
Fonte: Acervo fotográfico do COMMAM, 2009. Fotos de verificação das denúncias. 
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A prefeitura se defendeu neste oficio, dizendo que não pediu anuência à 

CETESB porque, quando a instrução chegou, a primeira licença havia sido 

concedida, e que o disposto só viria a ser regulamentado depois: 

[...] informamos que na data de liberação da 1ª licença fornecida ao 
proprietário da área, em 01 de julho de 2009, a SEMEAR, não 
submeteu tal licença para análise da UC, tendo em vista que a 
Resolução SMA 11 que dispõe sobre prévia anuência dos órgãos 
gestores de UC nos processos de licenciamento de 
empreendimentos ou atividades que possam afetar a própria unidade 
ou sua Zona de Amortecimento – Z.A. é de 12/02/2010, nos termos 
do §3º do artigo 36, da Lei Federal N. 9.985 de 18/07/2000 que 
também dá providencias correlatas. 

No Relatório de Várzea,  há a documentação completa56. Nesta reunião votou-

se favoravelmente quanto a pedir o cancelamento de tais licenças. 

[...] O presidente sugere que o COMMAM oficie o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal a fim de se solicitar o cancelamento das licenças emitidas 
e a elaboração e apresentação de um plano de recuperação da área. 
A Sra. Ingrid 57  sugere que o ofício apresente toda a legislação 
pertinente para justificar o pedido de cassação das licenças. A Sra. 

                                                
 
56

 Como os documentos fazem parte de um Inquérito Civil são públicos. Sua publicidade está 
amparada pela Lei 12.527/2011 
57

 Ingrid Elena Sánchez Schnoor Nunes é a autora da pesquisa e será nominada sempre que 
oportuno. 

Figura 23 – Localização Geral da área de impacto e compensação. 

 

Fonte: Google Earth, 2007. Editado pela autora, 2018. 
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Euni sugere que o Ministério Público também seja oficiado. 
(COMMAM, ATÁ DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 2010). 

Decidiu-se que ambos, tanto o Ministério Público quanto o Prefeito Municipal 

serão oficiados. 

Na 49ª reunião ordinária do conselho, o mesmo assunto foi reiterado, tendo 

havido explicações da representante técnica da prefeitura: 

O presidente passa ao próximo item da pauta, relacionado ao ofício 
n° 05/2010, expedido para a Secretaria de Meio Ambiente. O assunto 
faz referência à deposição de resíduos em área de várzea. [...] cita 
como justificativa a resolução SMA n° 41, de 17 de outubro de 2002, 
a qual permite o aterramento de áreas particulares com área igual ou 
inferior a 1000 m2 (artigo 7°) e explana sobre o interesse do 
município em se delimitarem as áreas de várzea de Lorena. (ATA DA 
49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMMAM, 2010). 

 Para o que a prefeitura, parágrafo a parágrafo, respondeu: 

[...] “Quando fomos questionados pelo Técnico Administrativo do 
ICMBio sobre a aplicação correta da presente norma, Resolução 
SMA 41/2002, [...] informamos mais uma vez que existiam resíduos 
na região, portanto o volume de entulho [...] não é todo ele referente 
à autorização questionada, e, sim, resultante da sobreposição dos 
mesmos após termos reiniciado as atividades sob orientação 
fornecida pela CETESB, através da Engenheira designada. [também 
declaram] que [a Secretaria] não submeteu tal licença para análise 
da U.C. tendo em vista que a Resolução SMA 11 data de 
12/02/2010. [Data posterior aos licenciamentos e que desta forma] 
acreditamos que as acusações de inobservância, descumprimentos e 
reparações de erros devem ser desconsideradas. [...] (COMMAM, 
2012. (COMMAM, RELATÓRIO DE VÁRZEA, CADERNO 1, p.49).  

Mas é a lei é clara quanto à regulamentação que se refere a uma única 

parcela de 1000 m² (mil metros quadrados) por matrícula de área e não sucessivas 

 Foto 16 – Aterro na área da Estrada do Dique. Bairro Quatinga. 

Foto 17 – Aterro na área da Estrada do Dique. Bairro Quatinga (det). 

  
Fonte: Acervo fotográfico do COMMAM, 2010. 
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licenças. Assim, mesmo não reconhecendo o erro, foi acordado entre ICMBio e 

Licam / SEMEAR que as atividades na área seriam interrompidas e que após seu 

devido nivelamento, será efetuado o plantio de mudas nas áreas dos proprietários 

demandados. Foto 14 e Foto 15. 

Ficou decidido em reunião do dia 26/08/2010, no COMMAM que em noventa 

(90) dias seriam encerradas as atividades empreendedoras de uma das áreas e que 

a compensação ambiental será feita após o encerramento destas atividades, o que 

atendia ao ofício COMMAM 10/2010. 

[...] solicitamos de V. Excelência o cancelamento da licença 
ambiental expedida pela SEMEAR, para a área descrita no ofício 
05/2010/COMMAM, bem como, apresentar o plano de recuperação 
ambiental da respectiva área como forma de reparação do erro 
cometido com o ato administrativo praticado pela municipalidade. 
(COMMAM, 10/2010) 

Assinam o relatório os agentes licenciadores e o secretário de meio ambiente 

da época. 

Das quatro áreas licenciadas, sobra uma com atividade de depósito de carros 

da polícia. À área 3 (Figura 24) foi designada a compensação ambiental com plantio 

de árvores nativas. A área 3 havia sido bastante danificada (Foto 16 e Foto 17). 

 

Figura 24 – Localização das áreas licenciadas e suas consequências. 

 

Fonte: Google Earth, 2017. Editado pela autora, 2018. 
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Após tudo isto, foram feitas, há pouco tempo (2016), sondagens para 

verificação de contaminação (Figura 24) a qual foi solicitada pela agente da CETESB 

em visita conjunta acompanhada do Secretário de Meio Ambiente e da Presidente 

do COMMAM no ano de 2015. O laudo apresentou resultado negativo para 

contaminação de subsolo e a área está liberada para o que se venha a decidir na 

revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Lorena pelo Conselho da Cidade – 

Concidade. 

 

Foto 18 – As possibilidades de lazer (negadas pelos aterros) em área de Várzeas. 

 

Foto 19 – Área alagada naturalmente. Drenagem de chuva. 

  

Fonte: Acervo fotográfico do COMMAM, 2010. 
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A Foto 18 e Foto 19 atestam as outras possibilidades além do aterramento 

que se pode dar a estas áreas, inclusive lazer. 

 

4.9.7 Ofício COMMAM 09/2010. Processo MINHA CASA, MINHA VIDA. 

 

Em 16/08/2010 o COMMAM envia o ofício 09/2010 para a Secretaria de 

Planejamento Urbano e Obras e solicita “apresentar cópia do licenciamento 

ambiental e apresentação do projeto executivo para edificação de casas do Projeto 

Minha Casa, Minha Vida” conforme Figura 25, por haver intervenção em recursos 

hídricos e na formação de lagoas naturais na região. Este ofício não recebeu 

resposta. Tratam-se dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 do  I.C. 14.0324.0000113/2014 – 6. 

Solicitava “acionar a fiscalização desta instituição no respectivo local para 

evitar e coibir a degradação ambiental existente no local” (COMMAM 11/2010). 

 

Segundo as cartas do IGC no site do DataGEO aberto ao público, a 

atualização ali não há indicação de nascentes. Há, conforme Figura 25, 

afloramentos temporários de água demarcados pelo programa do DataGEO, Carta 

Hidrográfica e a ortofoto do IGC, Leste SP. 

                                                
 
58

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Figura 25 – Loteamento Minha Casa, Minha Vida, CEF 58, 2010. 

 

Fonte: DataGEO, Carta hidrográfica IGC – LESTE de SP e Ortofoto IGC, Leste SP, 2010. 
Datum: SIRGAS, 2000. Esc. 1: 3386. Adaptado pela autora no site da empresa, 2018. 
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Entretanto, no Conselho há divergências quanto à caracterização de 

afloramentos de água contra o de olhos d´água. Segundo os Conselheiros do 

ICMBio, as cartas existentes, em escala muito grande, não permitem acurar 

pequenas nascentes. Para eles “seriam necessários estudos locais e uma carta com 

escala mais próxima” (Atas do COMMAM, 2010, 2011). 

Este é um produto muito caro, que o COMMAM tem esperança pudesse vir a 

ser feito com o Fundo Municipal de Meio Ambiente, ainda não regularizado por 

dificuldades político-administrativas impostas pelo Executivo. 

A questão do passivo é a localização do empreendimento; em área 

demarcadamente úmida e para cujo problema de infiltração por percolação capilar 

não foi feita a proteção adequada, conforme foi averiguado pela autora in loco pelas 

marcas de umidade subindo pelas paredes e conforme reclamação dos moradores. 

Na Figura 25 pode-se ver a localização dos empreendimentos, em relação à 

grande área úmida demarcada (em azul), às curvas de nível e os direcionamentos 

hídricos existentes, podendo perceber que o empreendimento fez uma barreira ao 

curso natural da água que era drenada aos condutos naturais. 

 

4.9.8 Ofício COMMAM 11/2010. Intervenção na Várzea da Cabelinha. 

 

Em agosto de 2010 o COMMAM envia o ofício 11/2010 para a o Gestor da 

FLONA, no qual encaminha material fotográfico referente a intervenções em áreas 

de várzea no Bairro da Cabelinha, local inserido em sua Zona de Amortecimento. 

O ofício denunciava “existência de cortes de árvores, aterramento de várzea 

com resíduo de construção civil e lixo, o que denota degradação ambiental de forma 

intencional, objetivando a ocupação especulativa do local”. A resposta veio em forma 

de fiscalização e chamamento à prefeitura. (indisponíveis). Além disso, o ofício 

05/2011 denuncia a propaganda de um loteamento no bairro. Houve denúncias de 

que os despejos denunciados serviriam para aterrar e subir a cota da área destinada 

ao loteamento. Até hoje, o COMMAM conseguiu coibir tal intenção. O equilíbrio entre 

interesses imobiliários e a manutenção do meio ambiente é uma questão delicada, 

conforme mostra este estudo, por isso é importante a participação popular e a 

efetividade, porque situações como as mostradas nas Foto 18 e Foto 19 

contrapostas às fotos da Figura 26 (fotos A – G), não são de menos importância. 
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Figura 26 – Mosaico dos flagrantes de depósito de lixo e entulho em área de Várzeas no Bairro da Cabelinha 

A  B  C  

D  E  F   

G  H  I  

Fonte: Acervo fotográfico do COMMAM, 2010. (amparadas pela lei 12.527/2011. 



176 

4.9.9 Ofício COMMAM 12/2010. MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Em 29/09/2010 O COMMAM envia este ofício que comunica o Ministério 

Público às ações sobre estas várzeas e seu texto, ao promotor de justiça, compila 

em uma comunicação todos os passivos supracitados59. Ele é protocolado no dia 30 

de setembro. Reitera este ofício o ofício 41/2011. 

A resposta foi o Ofício 97/11 – 1ª Promotoria de Justiça, informando que foi 

requisitada a instauração de inquérito policial, mas informa também que dois 

inquéritos sobre áreas de várzea foram concluídos e arquivados. 

 

4.9.10 Ofício COMMAM 16/2010. Lixo ao longo da Várzea, B. Cabelinha 

 

Em 01/12/2010,  envia-se o ofício à Prefeitura solicitando informações sobre 

área destinada ao despejo e depósitos de resíduos sólidos no município, conforme 

trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

O COMMAM avisa que os depósitos têm sido feitos esparsos, ao longo das 

várzeas do Rio Paraíba conforme mostram as Foto 20, Foto 21, Foto 22 e Foto 23 

                                                
 
59

  [...] solicitamos desta promotoria de justiça providencias no sentido de que a autorização emitida 

pelo executivo municipal seja de pronto declarada nula, responsabilizando-a pela reparação dos 
danos ocorridos na referida área, [casa das bombas] tendo em vista que este ato não respeitou os 
dispositivos legais enumerados no ofício 10/2010-COMMAM. [...] Anexamos ao presente cópias dos 
ofícios 10/2010, 11/2010 e o oficio 01/2010/SEMEAR, em resposta ao oficio 05/2010/COMMAM, 
sobre o licenciamento da área por nós questionada quanto ao seu aterramento com resíduos de 
construção civil, bem como, um CD encaminhado pela Associação de Moradores do Bairro Nova 
Lorena e representante da Unisal, com registro fotográfico de ações recentes ocorridas sobre as 
várzeas do Paraíba do Sul no bairro Cabelinha, município de Lorena. [...] Sem mais para o momento, 
renovamos nossos protestos de estima e respeito. 
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A resposta para este ofício veio pelo memorando n.º 01/11 de 04/01/2010, 

que informava que até aquele momento apenas uma área localizada no Bairro Novo 

Horizonte fora cadastrada para deposição de resíduos de construção civil, conforme 

Foto 24. 

 

Foto 20 e Foto 21 – Flagrante de depósito de lixo e entulho em área de Várzeas. 
Cabelinha. 

   
Fonte: Acervo fotográfico do COMMAM, 2010. 

Foto 22 e Foto 23 – Depósito de lixo em área de Várzeas. 

  

Fonte: Acervo fotográfico do COMMAM, 2010. 
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 Trata-se de propriedade da Prefeitura Municipal de Lorena, estando em 

processo de licenciamento para aterro de resíduos de inertes. E mostrava com 

mapa. Esta resposta deu margem ao COMMAM demandar contra a prefeitura sobre 

esta área, porque ainda estavam na fase de licenciamento prévio e estavam 

depositando resíduos. 

A área do Jardim Novo Horizonte não está em área de várzea, mas tem uma 

relação intrínseca e estreita com os passivos sobre as três áreas de várzeas 

estudadas. 

Foi de lá também, que boa parte da terra usada para cobrir os depósitos de 

entulho das áreas de várzea apontadas pelo relatório foi retirada. 

Isto foi denunciado, tem seu processo instaurado em relação ao 

licenciamento, mas o COMMAM evitou aceitar denúncias que não tivessem 

comprovação neste caso. Em geral, o Conselho costuma sair a campo buscar as 

comprovações, como atesta o Relatório de Várzeas. Desta vez não, pois podia 

significar entre outras coisas, dada a gravidade do interesse financeiro e do crime 

 Foto 24 – Área da Prefeitura destinada à deposição de entulho de inertes. Novo Horizonte. 

 
Fonte: Acervo fotográfico do COMMAM, 2012. 
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ambiental, riscos pessoais individuais, que o conselho decidiu não assumir. Assim o 

passivo foi denunciado ao Ministério Público que o assumiu. 

O que se percebe, diante do conteúdo dos ofícios, era o sumiço de grande 

quantidade terra deste lugar e o surgimento de grande quantidade de terra em 

outros lugares, inclusive nas intervenções denunciadas e cronologicamente 

próximas, quando não iguais sem comprovação documental de transação licenciada. 

As atividades e ações do COMMAM mostram boa efetividade. Seu propósito 

tem sido cumprido a contento e isso se reflete na distinção com que o Conselho é 

tratado na cidade. Entretanto, alguns instrumentos propostos pelos autores 

estudados nesta pesquisa, testaram os parâmetros existentes de efetividade e estão 

embasando a percepção geral.  Em relação à divulgação das reuniões dos 

conselhos pesquisados, pode-se afirmar que a utilização dos meios de divulgação 

está presente no cotidiano das comunidades (p. 57). 

 
4.10 A retificação do Rio Paraíba e sua importância para a várzea. 

 

O Rio Paraíba era um rio meândrico. Um dos mais importantes rios da Região 

Sudeste. Por causa da retificação do Rio Paraíba do Sul, construção de sucessivas 

barragens e polderers ocorridas a partir de 1951, para minimizar o efeito das 

inundações sazonais que, quando muito grandes, inviabilizavam as várzeas para o 

plantio do arroz, esta área não inunda mais. 

Pelo convênio com o DAEE, em 1951, foi elaborado um projeto que previa a 

retificação do rio Paraíba do Sul, assim como a construção de diques e canais que 

possibilitariam minimizar os problemas de inundação nas épocas de cheias. Para 

esse fim foram estabelecidas 42 unidades autônomas, denominadas “polderers”, que 

tinham sistema de irrigação e drenagem próprias. Tais polderers possibilitariam a 

exploração de uma área agrícola de cerca de 34.000 ha com uma demanda total de 

água em torno de 50 m³/s durante o ciclo de cultura (Figura 27). 
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Entretanto, conserva a vegetação e a presença da avifauna tradicionais de 

várzeas. No parecer do ICMBio para a mesma área, figura a deliberação contraria ao 

uso da mesma para deposito de lixo. 

Segundo o site da CESP, “a principal finalidade do reservatório é regular a 

vazão do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo fornecimento de água para várias 

cidades do Vale do Paraíba e do Estado do Rio de Janeiro”. (CESP, 2009). 

Se há regulação de vazão, não há possibilidade de inundação natural, mas 

isto na inviabiliza sua condição natural, menos ainda, o respeito à esta área que de 

todo não se presta apenas a receber o volume de inundação, mas as águas de 

chuva que escoam dos terraços mais altos e espraiam na várzea. . 

Figura 27 – Meandros do Rio Paraíba. Braços Mortos. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 1979, IGC, 2017 



181 

Como se pode ver no Quadro 14 a quantidade de água retida é extremamente 

significativa, na ordem de dois bilhões de litros de água, assim como a área que o 

espelho d’água ocupa, quase do tamanho dos municípios como Lavrinhas, Piquete 

ou Jambeiro (EMPLASA, 2018). 

As ações sobre as várzeas do Rio Paraíba, portanto, são muito significativas 

e merecem atenção e a aplicação do Princípio da Precaução. 

 

 

 

Quadro 14 – Dados Característicos - UHE Paraibuna. 

Condições de montante 

Área da bacia hidrográfica 4.150 km² 

Área do espelho d'água (N.A. 714,00 m) 177 km ² 

Volume morto 2.096 x 106 m3 

Volume útil 2.636 x 106 m3 

Volume reservado para cheia de projeto 458 x 106 m3 

Barragem de terra 

Comprimento no coroamento 595,00 m 

N.A. máximo maximorum 716,50 m 

N.A. máximo útil 714,00 m 

N.A. mínimo útil 694,60 m 

Vazão média de longo termo (MLT período 1931 - 
2005) 

69 m ³/s 

Vazão defluente máxima média diária observada 
(23/06/83) 

169 m³/s 

Condições de jusante 

N.A. máximo maximorum 627,70 m 

N.A. máximo 626,40 m 

N.A. mínimo 625,00 m 

Vazão máxima dos vertedores (tulipa + válvulas) 781 m³/s 

Vazão máxima (válvulas + turbinas) 120 m³/s 

Fonte: CESP, 2009. Adaptado pela autora, 2018. 
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4.10.1 Série histórica da intervenção nas áreas de Várzeas denunciadas 

 

A seguir, uma série histórica do local que demonstra a presença de água, 

contestada pelo proprietário, mas que pelas imagens obtidas do Google Earth, torna 

tal argumento inútil. Começa-se pela carta do IBGE, 1979 ( Figura 28). 

Na série histórica proposta, com imagens de 1984 (Figura 29) até 2011 

(Figura 39), pode-se ver a área que abriga hoje o Condomínio Village das Palmeiras 

(polígono em verde).  

Figura 28 – Carta do IBGE, 1979, Terreno sobre área de várzea. 

 
Fonte: Google Earth Pro. Imagem de 31/12/1884. Editada pela autora, 2018.  
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A área denominada “aterro irregular” (em vermelho) e o Loteamento 

Residencial Jabuticabeiras, mais afastado o Rio Paraíba, mas às margens do Rio 

Tabuão (em amarelo). Em 1984, (Figura 29) o Condomínio Village das Palmeiras 

não existia e a área está verde ainda, mas percebe-se sobre a projeção das ruas 

hoje existentes na área uma mancha de areia. 

A área denominada “aterro irregular” apresenta um tom verde escuro e 

próximo à mancha de água do Rio Paraíba, conforme Figura 29, o verde é mais 

escuro e denso. Isto pode ser indicativo de vegetação de várzea, o que se justifica 

pela proximidade com o Rio Paraíba, compatível inclusive com a carta do IBGE, 

1979 (Figura 28). 

 

Onde existe massa arbórea, a tonalidade é verde escura. Onde é verde mais 

claro a vegetação alta não cresce provavelmente por causa do excesso de água, 

tanto pela drenagem natural das águas das chuvas quanto por “extravasamento do 

leito do rio”, conforme indica o laudo 03 do IBAMA, quando da denúncia de 

aterramento desta área, sendo área de várzea. 

Em 1985, (Figura 30) a área apresenta-se da mesma forma, mas a mancha 

de areia que havia na porção superior da imagem, próximo ao limite norte do futuro 

Loteamento Residencial Jabuticabeira ao existe mais, está coberto por verde. Um 

morador do Loetamento contou que estava aterrando de pouco em pouco a área, 

Figura 29 – Área em 31/12/1984. 

 
Fonte: Google Earth, 1884. Editada pela autora, 2018.  
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antes de ela ser configurada como empreendimento imobiliário e ter que apresentar 

procedimento legal para tanto. Nesta época o COMMAM não existia. 

 

Desde 1985 até 2000, esta área, sofreu algumas tentativas que foram 

coibidas, modificou um pouco a coloração do vergel, mas em geral, ficou inalterada. 

 

Em 1991, houve uma grande cheia com inundação desta porção da cidade. A 

imagem mostra o terreno do Condomínio Jabuticabeiras com prováveis linhas de 

Figura 30 – Área em 1985. 

 

Fonte: Google Earth Pro. Imagem de 31/12/1885. Editada pela autora, 2018. 

Figura 31 – Áreas de intervenção em 31/12/1991. 

 

Fonte: Google Earth. Imagem de 31/12/1991. Editada pela autora, 2018.  
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água dos braços mortos da várzea cheios e espraiando sobre a área alagável 

(Figura 31). 

Em 1996, não se notam modificações significativas na cor das terras e o Rio 

Paraíba se encontra bastante cheio, conforme Figura 32. 

 

No ano de 2000, nota-se um contorno novo nascendo em área próxima às 

três áreas demarcadas (Figura 33). Serão as lagoas de tratamento anaeróbio de 

esgoto da cidade. Sem querer, este fato virá a ajudar a preservar a área de várzea 

desta região. 

 

Figura 32 – Área de passivo e sua vizinha em 1996.  

 

Fonte: Google Earth Pro. Editada pela autora, 2018. 
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Em 2001, empreendedores conseguiram liberar a área e aprovar o projeto do 

Condomínio, (murado) Village das Palmeiras, em verde na Figura 33 e Figura 34.  

 

 

Elas são sequenciais no Google Earth, não sendo possível mostrar imagens 

entre este período, menos ainda no mês exato do começo da intervenção do Village 

das Palmeiras. O que se pode ver na Figura 34 e Figura 35 grande volume de terra 

Figura 33 – Demarcação das lagoas de esgoto de Lorena. SABESP. 

 

Fonte: Google Earth Pro. Editada pela autora, 2018. 

Figura 34 – Futuro condomínio Village das Palmeiras. 

 

Fonte: Google Earth, 2001. Adaptado pela autora, 2018. 
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que foi necessário utilizar para aterrar a área e tornar o empreendimento viável 

economicamente. Na última, mosaico de fotos, pelo grande desnível entre as ruas. 

  

 Foi necessário utilizar boa parte da área vizinha, a Área da Rua Maria V. 

Azevedo, podendo inferir-se como significativo, o volume de terra utilizado. 

 

 

Figura 35 – Desnível entre o Loteamento e a rua exterior do Loteamento. 

 

Fonte: Google Earth, 2001. Adaptado pela autora, 2018. 

Figura 36 – Imagem sem visualização, 2003. 

 

Fonte: Google Earth Pro. Editada pela autora, 2018. 



188 

A Figura 33 e a Figura 34, relativas aos anos de 2000 e 2001, mostram 

nenhuma mudança significativa nesta área. Após entre 2003 a 2007, como mostra a 

Figura 36, a visualização da área está indisponível. Há uma tarja marrom, sobre a 

imagem, provavelmente de ruído, de forma que não se podem ver as áreas de 

estudo. 

Nesta época não havia COMMAM e não havia suficiente fiscalização da 

prefeitura por falta de contingente e, talvez, de interesse para averiguar os diversos 

passivos deste tipo. O interesse especulativo aumentava devido à excelente 

localização, próximo de onde foi o núcleo original da cidade, local muito cêntrico, 

com toda a infraestrutura. Por estes motivos, entre outros, tem-se observado que 

este lugar é fonte de interesse imobiliário e o Loteamento Village das Palmeiras, que 

foi exemplo disto e estando consolidado e murado é forte atrativo a 

empreendimentos similares na mesma área. 

No ano de 2007, conforme Figura 37, a tarja “afasta-se” para o lado esquerdo 

da tela e as áreas de estudo se podem ver claramente outra vez. 

 

 

O Google Earth não disponibiliza novamente as imagens entre 2008 e 2011, 

mas as intervenções estudadas começaram em meados de 2009, conforme o laudo 

de vistoria 003/2009 do ICMBio. 

Figura 37 – Imagem da área demandada. Ano de 2007. 

 

Fonte: Google Earth Pro. Imagem de 21/10/2007. Editada pela autora, 2018. 
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As imagens a partir desta data têm melhor definição em menos altura, o que 

não estava acontecendo até então. Escolheu-se mostrá-las em perspectiva, 

tomando as lagoas de tratamento de esgoto da cidade como apoio de localização 

para atestar a recomposição vegetal parcial da área da área denominada de aterro 

irregular. 
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Figura 38 – Área de intervenção e adjacências referenciais em 2007. 

 

Figura 39 – Área de intervenção em 2011. 

 

Figura 40 – Imagem da área Maria V. Azevedo e entorno. Ano 2013. 

 

Fonte: Google Earth Pro (2007, 2011, 2013). Editadas pela autora, 2018. 
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  Fonte: Google Earth Pro. Editadas pela autora, 2018. 

 

O vergel que se observava nas imagens de 1984 até o aterramento em 2009 

não ocorreu mais até agora. No entanto, em 2007 a imagem da área de aterro 

irregular está verde com vegetação rasteira conforme mostra a Figura 38 e Figura 

39. 

Em agosto de 2011 nota-se uma extensa área com aterro que coincide com 

as denúncias recebidas e acima estudadas na página 157 e também um 

aprofundamento na demarcação do caminho entre a área do Loteamento 

Residencial Jabuticabeira e a área da Rua Maria V. de Azevedo, objeto desta 

subseção, que se conectam. 

A Figura 40 e a Figura 41 mostram a situação da área em 2013 e 2014, 

respectivamente, quando ela tinha sofrido o embargo da prefeitura. Há alguma 

regularização da vegetação sobre o aterro, ainda que o dano tenha sido significativo, 

conforme o mosaico de fotos das páginas 157 e 158, mas o caminho entre as áreas 

estudadas permanece. 

Em 2016, 2017 e 2018 conforme atestam, esta marcação de caminho se vê 

diminuído devido à desistência de intervenções sobre a área, devido aos óbices 

imputados, provavelmente. A vegetação ainda não se recompôs como originalmente 

era. 

Figura 41 – Imagem da área Maria V. Azevedo e entorno. Ano 2014. 
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Figura 42 – Área de intervenção na Rua Maria V. Azevedo em 2016. Parada. 

 

Figura 43 – Área de intervenção na Rua Maria V. Azevedo, em 2017. Parada. 

 

Figura 44 – Área de intervenção na Rua Maria V. Azevedo, em 2018. Parada.  

 

Fonte: Google Earth Pro. Imagem. Editada pela autora, 2018.
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4.10.1 Anos de 2015. Os resultados 

 

Em 2015 o COMMAM foi informado pelo Secretário de Meio Ambiente que 

havia conseguido verba para fazer o levantamento das áreas de várzea do 

município. 

Isto foi motivo de expansiva comemoração entre os conselheiros, pois 

conforme ata, este era uma necessidade premente do município, defendida pelo 

COMMAM há muito tempo. 

A própria Companhia ambiental do Estado de São Paulo, agência Taubaté 

reconhece que o Rio Paraíba do Sul “foi submetido a obras com a implantação de 

retificação de seu curso e dos sistemas de polderes visando o controle de 

enchentes” (CETESB, 2015).  Mas a mesma companhia declara verificar-se que “o 

leito antigo do Rio Paraíba [é] parte do sistema de drenagem de águas pluviais, 

existindo canais com fluxo de água que não são consideradas como corpos de água 

nas notações do Instituto Geográfico, IG” (CETESB, 2015). 

De acordo com o levantamento atual a Companhia ressalta, no entanto que 

de acordo com a lei 12651/12, 

[...] apenas duas das áreas supramencionadas”, [a saber: 
Condomínio Jabuticabeiras e Estrada do Dique – Bairro Quatinga] 
“possuem [hoje em dia] APP do Rio Paraíba que devem ser 
protegidas e mesmo assim não foram constatadas intervenções 
nestas áreas. Todas as demais encontram-se fora da APP do Rio 
Paraíba do Sul (CETESB, 2015). 

A informação técnica considera então que “cabe ao poder público municipal 

elaborar um estudo detalhado geomorfológico e hídrico a fim de estabelecer um 

planejamento estratégico para o crescimento da zona urbana” (CETESB, 2015), 

acontecia. 

Todo o trabalho do COMMAM teria ido por água abaixo se não houvesse 

empenho do Secretário de Meio Ambiente atual, que, conhecedor das demandas do 

conselho trabalhava em prol do levantamento aconselhado, uma vez que as últimas 

mudanças do código florestal transformaram a maioria das demandas do Relatório 

de Várzeas do COMMAM elaborado antes do novo Código Florestal (2012) em 

nada. 

Isto pode parecer em princípio um fator desanimador e desnorteador para 

esta pesquisa. No entanto serve para engrossar o corpo dos fatos e de outras 
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pesquisas que mostram, incontestavelmente, o péssimo conjunto de diretrizes 

adotado pelo código, claramente voltado a satisfazer os interesses econômicos e 

anistiar passivos ambientais. 

Cada um dos passivos elencados neste exaustivo relatório foi corroborado, 

em sua maioria, pelos técnicos do IBAMA e por profissionais diversos, a quem o 

COMMAM sempre recorreu para chancelar suas demandas, de forma a não ser um 

perturbador ruidoso do bom andamento dos trabalhos do executivo com questões 

inócuas. 

O Relatório do IPT é uma ferramenta interessante, pois a caracterização das 

áreas de várzea dá a possibilidade de se criarem mecanismos de proteção ao meio 

ambiente e ao mesmo tempo, dá subsídios para se desenvolver o planejamento de o 

desenvolvimento da cidade com equilíbrio entre economia e qualidade do meio 

ambiente natural; qualidade de vida60 que é o que se deseja. 

O relatório do IPT (IPT, 2016) é um documento que finalmente caracteriza 

morfologicamente e estruturalmente o solo do município de Lorena. Nele vem 

determinada a compartimentação das áreas de várzeas do município e se fez um 

estudo das características físicas da área, sobre as quais, emite parecer técnico 

sugestivo para o uso a ser dado às diferentes compartimentações feitas. 

Infelizmente é um documento que para ter orçamento de contrapartida 

aprovado pelo executivo precisou ser um relatório que se rende às pressões 

financeiras; o interesse minerário. 

Desta forma, um documento cuja preparação foi comunicada ao COMMAM 

como vindo a ser um produto caracterizador das áreas de várzeas e tendo sido 

compreendido por todos os conselheiros como um elemento de apoio ao 

planejamento urbano, com o objetivo de proteção ao meio ambiente é, na realidade, 

um levantamento para “Formulação das bases técnicas para o planejamento e 

desenvolvimento da atividade de mineração, com a elaboração do zoneamento 

minerário e a compartimentação da área de várzea em Lorena, SP”. 

Quando o COMMAM recebeu o documento e tomou ciência do propósito do 

trabalho, foi uma decepção. Foram feitas críticas severas ao Secretário de Meio 
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 Isto será posto à prova nos trabalhos da revisão da lei de uso e ocupação do solo e mobilidade 

com a organização da política municipal de desenvolvimento urbano e na gestão dos resíduos com a 
política municipal de gestão de resíduos sólidos. 
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Ambiente pela forma dúbia como apresentara o produto, de forma a não levantar 

antes alguma questão que pudesse vir a embargar tal convênio, o que certamente 

aconteceria, dado o caráter fiscalizador e cuidadoso do COMMAM. Pareceu uma 

traição. 

De qualquer forma, de posse do relatório, as análises feitas sobre seus 

mapas levaram o CONSELHO a aceitar as informações como um instrumento de 

apoio de proteção ao meio ambiente. As áreas foram caracterizadas bastante de 

acordo com o que a carta do IBGE (1979) define 61 e de acordo com o conhecimento 

empírico dos conselheiros. 

A compartimentação das Várzeas Urbanas de Lorena seguem cinco níveis  

que variam desde Áreas de Preservação Permanente, até Áreas Fortemente 

Antropizadas (IPT, 2016, p. 82) e esta caracterização, dependendo da interpretação 

que se faça, pode vir ser um instrumento de agravo das intervenções deletérias 

sobre ela. Isto será definido no Conselho da Cidade – Concidade, em processo de 

formação. Naturalmente, o COMMAM faz parte deste Conselho. Na Seção 4, 

subseção 4.7 (p. Erro! Indicador não definido.) há uma tabela com a descrição e a 

área destas compartimentações. 

Era para ter auxiliado na definição do macrozoneamento urbano, fazendo 

parte do documento diagnóstico da revisão do Plano Diretor de 2016, mas, não 

chegou a tempo. Ou se foi usado, não foi levada a público sua análise em audiência 

pública, porque não houve audiências públicas com tais definições. (Ata da 136ª 

Reunião Ordinária do COMMAM, 2017). 

Isto era importante, porque, por ocasião da elaboração do Plano Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 2015, percebeu-se que não há 

entendimento muito claro dos moradores do centro e entorno com relação à 

importância da várzea. Na opinião geral, empreendimentos como condomínios lá 

são muito benvindos por serem “bonitos”, por “deixar a área mais segura”, por 

“povoarem a área vazia”, “porque a terra tem que ser ocupada”, entre outros 

motivos. Isto foi dito à autora por ocasião de uma das reuniões de apresentação dos 

resultados sobre o estudo para o PMGRS. (PMGRS, 2015). 
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 Na Carta do IBGE(IBGE, 1979), três das áreas ressaltadas nesta pesquisa: Terreno da Rua Maria 

V. Azevedo, Casa das Bombas e Jabuticabeiras, componentes do I.C. são mostradas como áreas de 
várzea que o Relatório do IPT também demonstrou como tal, da mesma forma como o 
empreendimento MINHA CASA MINHA VIDA também componente do I.C. 
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Este relatório era, há muito, desejado para que a cidade pudesse ter uma 

definição técnica, abalizada e atual do que é a Várzea do Rio Paraíba no Município 

de Lorena (ATAS DO COMMAM, 2010, 2011). 

Um dos problemas elencados em estudos sobre conselhos e efetividade é o 

preenchimento das vagas, a continuidade da participação. (AVRITZER, 2011, 

GOHN, 2011). Dos  06 representantes do Poder Público, não há uma vaga 

sobrando, mas dos 16 Representantes dos Segmentos da Sociedade Civil 

Organizada ou IP’s, seis cadeiras estão vagas. Se a paridade de 50% fosse 

obrigatória, o COMMAM não seria um Conselho Municipal, seria um apêndice do 

executivo. E certamente não exerceria sua função fiscalizadora a contento. Sobre 

isso, a resolução 554 inciso 6º do Conselho Nacional de Saúde é bastante enfática: 

A autoridade máxima da direção do SUS em sua esfera de 
competência não deve e nem pode acumular o exercício de 
presidente do Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio da 
segregação das funções de execução e fiscalização da 
Administração Pública. (DOU62, 2017) 

 A atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena tem 

demonstrado que o engajamento e a participação (AVRITZER, 2011; GOHN 2011), 

quando amparados por leis e por uma atuação bilateral dos campos de poder, 

produzem resultados favoráveis para a sociedade e não um acirramento dos campos 

de disputa. 

Conforme Milani (2008) desde 1991 a participação social tornou-se um dos 

princípios organizativos, e um dos  processos de formulação de políticas publicas e 

de deliberação democrática em escala local, dos mais aclamado por agências 

nacionais e internacionais como a ONU, Banco Mundial, entre outros. 

 

4.10.1.1 O RELATÓRIO DE VÁRZEAS DO IPT, 2016. 

 

O mais importante resultado de todo este processo, tinha sido o município ter 

conseguida a demarcação oficial das áreas de várzeas do Município por meio do 

Documento intitulado RELATÓRIO TÉCNICO 146 632-205. BASES TÉCNICAS 

PARA O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE 

MINERAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LORENA, Relatório Final” de 3 maio de 2016 
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 Publicada no DOU em 15/01/2018 – Ed. 10, Seção 1, Pag. 45 
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SDECTI, por meio do Ofício no 182/15 desta secretaria. (IPT, 2016) e este 

corroborar, em termos de delimitação de áreas de várzea, com a carta do IBGE de 

1979, uma vez que este Relatório não é um documento feito especificamente para 

proteger o Meio Ambiente, que é o objeto maior de atenção do COMMAM. Foi feito 

na Unidade Responsável Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura, Seção 

de Recursos Minerais e Tecnologia Cerâmica. 

Resumidamente o relatório apresenta os resultados dos estudos dirigidos à 

formulação das bases técnicas para o planejamento territorial e o desenvolvimento 

da atividade de mineração, com vistas à elaboração de um zoneamento minerário e 

a compartimentação das áreas de várzea do município de Lorena. (IPT, 2016) 

As informações obtidas tratam dos aspectos geológicos e geomorfológicos do 

município, seu potencial mineral, uso e cobertura da terra e compartimentação 

geomórfica do município. 

O enfoque maior da compartimentação geomórfica do município foi dado às 

planícies aluvionares do rio Paraíba do Sul devido à grande competição pelo espaço 

que existe nessa área com recursos de fotointerpretação e visitas de campo. 

De uma maneira geral, foram individualizadas as áreas que compõem o 

embasamento cristalino, as áreas ocupadas pelo sistema de colinas do terciário e a 

planície aluvial do rio Paraíba do Sul. 

Simplificadamente, a geologia foi agrupada em três grandes grupos conforme 

as características predominantes de suas formas de relevo. 

De acordo com o Relatório, no município de Lorena é encontrada apenas a 

Formação Resende “que corresponde a um sistema de leques aluviais”, (p. 14) “e 

ocorrem sedimentos que, provavelmente, se estendem desde o Neógeno Superior 

(Plioceno) até os dias atuais, representados em sua maior parte, por depósitos 

quaternários” (p.15). [...] O grande destaque refere-se à sedimentação de fundo de 

vale acumulada ao longo do rio Paraíba. 

Compreende depósitos de espessura decamétrica associada a 
extensa planície aluvial meandrante e baixos terraços, reunindo 
cascalhos, areias de granulometria variada, argilas e, localmente, 
turfa. Outros aluviões de menor porte estão situados junto aos 
principais tributários do rio Paraíba. (p.16) 
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Nele, as várzeas são divididas em áreas, em que se caracterizam o uso dado 

a elas em 5 seções, quais são conforme o quadro 15: 

 

4.10.1.1.1 Planície Aluvionar 

 

A razão de ser deste trabalho refere-se à efetividade do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente no cumprimento pleno de suas atribuições e do propósito para o 

qual ele foi criado que é proteger o meio ambiente. Especificamente, trata da 

proteção das áreas comumente denominadas várzeas que nesta seção adota a 

denominação de planície aluvionar. A sequência e mostram esta planície em 3 

situações. A mostra a avifauna típica de várzea. 

Quadro 15 – Síntese da compartimentação geomórfica do município de Lorena. 

Compartimentação Geomórfica do Município de Lorena 

Unidades Categorias 
Área 

(em km 2) 

Área Total 
(em km 2) 

Compartimento da Planície 
Aluvial 

Áreas de Interesse Mineral  
3,51 

 

40,88 

Áreas de Preservação 
Permanente 

3,28 

 

Áreas de Terraços Elevados 
1,41 

 

Áreas Destacadamente 
Alteradas 

18,52 

 

Áreas Fortemente 
Antropizadas 

6,46 

 

Áreas Moderadamente 
Alteradas 

4,91 

 

FLONA Lorena 2,79 

Sistema de colinas do 
Terciário 

  84,14  

Sistema de Morros e 
Serras do Embasamento 
Cristalino 

  287,47 

Fonte:  Adaptado de IPT, 2016. 
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 Foto 25 – Planície Aluvionar de Lorena. 

 

 Foto 26 – Planície Aluvionar em época de cheia. Várzea. 2017. 

 

Foto 27 – Nascer do Sol na várzea (não existente) de Lorena. 

 

Fonte: Acervo Pessoal da autora, 2017. Foto da autora, 2017. 
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Esta preocupação não é sem razão. A ocupação acintosa deixa marcas e traz 

consequências ao município que este pode não ter condições de dirimir ou 

compensar sem ônus muito grandes. 

No município de Lorena, há algumas cavas de areia e interesse minerário 

bastante acentuado. (Erro! Fonte de referência não encontrada. e 29) 

 

Esta preocupação encontra ressonância no Relatório do IPT. De acordo com 

o documento  

A planície aluvionar do rio Paraíba do Sul compreende um 
compartimento destacado “dentro do contexto geomorfológico da 
região e requer uma atenção especial devido à grande competição 
pelo espaço que existe nessa área” (p. 56).  [Esta] planície [...] que 

Foto 28 A e B – Exploração mineraria na várzea. Cava de areia. 

A  

B   

Fonte: A autora, 2018. Acervo pessoal. 



201 
 

outrora era condicionada pela oscilação do volume hídrico no canal 
fluvial ao longo do ano, hoje se encontra fortemente antropizada, em 
grande parte urbanizada (IPT, 2016, p. 60). 

Conforme demonstrado no estudo de caso, e Foto 28 A e B, o avanço das 

áreas urbanas sobre os trechos lindeiros ao rio trouxe a preocupação do COMMAM 

à tona que instou no poder público a preocupação de se estabelecer restrições que 

possam limitar as intervenções nestes terrenos a fim de minimizar os impactos sobre 

os mesmos. Assim foram orientados os técnicos do IPT ao tratarem desta 

compartimentação. No entanto, não sobram as preocupações sobre a fiscalização e 

a fixação destas preocupações em política públicas. (GOHN, 2003) 

Segundo o relatório, há 7 áreas destacadas conforme . As que interessam 

mais a este estudo excetuam as planícies elevadas. Não são áreas de várzea. 

Das demais caracterizações, o COMMAM discorda da caracterização de 

algumas áreas que são designadas como “fortemente antropizadas” (IPT, 2016), 

sem o serem de fato, mas por estarem tão próximas daquelas, foram caracterizadas 

da mesma forma. 

Ao longo do processo de revisão da lei de uso e ocupação do solo, por 

exemplo, há que se exigir institucionalmente que a avaliação destes espaços seja 

focalizada e com lente aumentada, de forma a caracterizar a possibilidade de 

inclusão ou não em área de preservação como ilha verde, por exemplo, e elas não 

venham a ser incluídas em espaços a serem mais antropizados e sim áreas de 

parque para minimizar  este efeito demasiadamente concentrado. 

Então o relatório mostra, em “caráter sugestivo uma compartimentação da 

planície segundo o grau de intervenção que estes terrenos foram submetidos” (IPT, 

2016, p. 60). Segundo o Relatório: 

A seleção destas áreas foi realizada de maneira expedita, e o critério 
utilizado foi estabelecido exclusivamente com base nas 
características geomorfológicas e nos atributos do uso e da cobertura 
da terra. Adicionalmente também foram consideradas as informações 
fornecidas pelo poder público municipal, sobre as condições de uso 
atual das áreas adjacentes à mancha urbana do município. [...] Num 
sentido amplo, esta classificação teve por objetivo atender às 
demandas que tratam da ampliação do perímetro urbano e da 
destinação de áreas para a instalação de empreendimentos de 
mineração, ficando assim definidas cinco compartimentos (IPT, 2016, 
p. 61). 
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Esta definição usada pelo relatório é bastante problemática por caracterizar 

um desrespeito à Lei 5.036/2005, criadora do COMMAM em o art. 4º que diz que 

“toda e qualquer decisão que afete ao meio ambiente tem que ser compartilhado 

com o COMMMAM nos níveis em que versa a lei”. Ainda que o Conselho soubesse 

da existência de elaboração de tal documento, nunca nenhum dos técnicos veio ao 

Conselho ouvir as necessidades e anseios consulares. 

Isto é o que apontam os atores estudados sobre a não aceitação real do 

sistema compartilhado de gestão no dia a dia (GOHN 2003; AVRITZER, 2011; 

PIRES et al., 2011). Devido às discussões que se seguem a este alijamento da 

sociedade civil (GOHN, 2003), do não compartilhamento das informações (PIRES et 

al., 2011) é que se corrobora a noção dos campos de disputa (BOURDIEU, 1998). 

As disposições estruturadas dos agentes de um dos lados do campo de disputa 

(BOURDIEU, 1998) só vão mudar quando novas situações estruturantes os forçarem 

a modificar seu comportamento (BOURDIEU 1998). 

 

4.10.1.1.2 Áreas Fortemente Antropizadas 

 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada., o que está em amarelo. 

Trata-se de áreas onde predomina o uso urbano, residencial e comercial. Onde se 

concentram as principais vias de circulação, e cuja superfície do solo encontra-se, 

em sua maioria, impermeabilizada. Em Lorena, “caracterizam-se por áreas da 

planície localizadas à margem direita do rio Paraíba do Sul e ao norte da Rodovia 

Presidente Dutra (BR-116). Também constituem os locais de ocupação mais antiga, 

onde se encontram os principais serviços de atendimento público” (IPT, 2016, p. 61). 

É, segundo a sugestão do Relatório, lugar de priorizar a expansão. 

No entanto, o relatório também adverte que devido às “características do 

substrato arenoso é possível de se encontrar locais com surgência de água em 

superfície”. (p. 61). Esta é uma característica que todo lorenense conhece. 

Em qualquer cava que se faça nos terrenos do centro de Lorena a partir de 

0,40 m de profundidade faz surgir água. E a altura desta surgência tanto mais 

diminui quanto mais próximo o terreno esteja dos rios, especialmente o Rio Paraíba, 

cuja várzea, conforme o relatório mesmo o diz, está ocupada. 

O relatório adverte então que “devido ao valor natural deste bem (água), 

entende-se que devam ser aplicadas restrições pontuais para garantir a preservação 
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do meio ambiente e a manutenção da qualidade de vida” (IPT, 2016, p. 61). Tal 

advertência vai ao encontro das ações do COMMAM mesmo quando mal visto por 

aqueles que sofrem suas sanções. 

 

4.10.1.1.3 Áreas Destacadamente Alteradas  

 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada., (p. Erro! Indicador não 

definido.), o que está em verde claro. De acordo com o Relatório do IPT, trata-se de 

áreas da planície cujas intervenções destinou-se quase que exclusivamente ao uso 

agrícola, após a instalação do sistema de polders. São terrenos que ora preservam 

parte de suas características naturais, ora foram totalmente alterados, com 

expressiva parcela da vegetação natural removida, mas que ainda não sofreram um 

forte processo de adensamento e, por esta razão, continuam ocupados ou por 

vegetação natural, ou por propriedades rurais com criação de gado ou com algum 

tipo atividade agrícola, onde se destaca a rizicultura. 

A atividade agropecuária e de lazer, como sítios de veraneio, (que estão 

aumentando muito), ainda “constituem a principal vocação destes terrenos” (p. 62), 

mas é importante que sejam mantidas as condições de baixo impacto e 

sustentabilidade destas instalações. Por isso, o relatório recomenda que “o 

adensamento nestas áreas deva ser feito de maneira restrita, a fim de preservar sua 

condição de permeabilidade e de permitir a recuperação da vegetação nativa” (IPT, 

2016, p. 62). 

As áreas denunciadas como áreas de intervenção em várzea, em sua 

totalidade pertencem a esta área, vindo a configurar perante novos grupos de 

trabalho ou conselhos como o da cidade, por exemplo um campo de disputa, pois há 

grande interesse especulativo imobiliário sobre estas áreas para loteamento. 

 

 

4.10.1.1.4 Áreas Moderadamente Alteradas 

 

Em verde – limão na Erro! Fonte de referência não encontrada.. São áreas 

mais preservadas da planície aluvial que mais se aproximam de sua condição 

natural e que, portanto, devem receber maior atenção do poder público quanto à 

preservação. 
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Constituem-se terrenos que se encontram circunscritos pelos polders do 

DAEE, que tendem a amortecer o processo de inundação causado pelas cheias do 

rio Paraíba do Sul e de seus afluentes, mas também, a estes trechos “foram 

incluídas áreas que estão além da linha de polders, cuja vegetação encontra-se 

mais preservada”. “Isto acontece na margem esquerda do rio, principalmente na 

área preservada pela empresa Órica” (p. 63). 

O relatório do IPT (2016) sugere que “nestes trechos o adensamento deva ter 

o seu grau máximo de restrição” [...] “a fim de preservar as características da 

paisagem natural”. E que “devam prevalecer, os enquadramentos previstos na Lei 

Federal 12.651 de 2012 que tratam da preservação do meio ambiente”. 

 

4.10.1.1.5 Áreas de Terraços Elevados 

 

 Na Erro! Fonte de referência não encontrada., em cor tártaro pálido. São  

áreas da margem esquerda do rio Paraíba do Sul com as mesmas características 

daquelas enquadradas como Destacadamente Alterada, mas que se diferenciam 

pelo fato de estarem localizadas dentro de um compartimento mais elevado em 

relação à planície de inundação como um todo e que, por isso não são inundadas 

durante o período de cheias do rio, que podem ser priorizados para a ocupação. 

Entretanto, por estarem dentro de um contexto de menor degradação, “sugere-se 

que sejam tratadas de maneira distinta das áreas urbanas” (IPT, 2016, p. 64). 

 

4.10.1.1.6 Áreas de Interesse Mineral 

 

Em vermelho no mapa da Erro! Fonte de referência não encontrada.: Áreas 

classificadas como Destacadamente Alteradas, foram enquadradas como Áreas de 

Interesse Mineral, dada a  possibilidade de lavra de areia e de implantação de novos 

empreendimentos de mineração. Constituem meandros antigos que foram 

abandonados, por processos naturais ou induzidos pelas obras de retificação do 

curso do rio. 
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Figura 45 – Compartimentação da Planície de Lorena 

 

 

Fonte: Adaptado de IPT, (2016). 
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4.10.1.1.7 Áreas de Preservação Permanente. 

 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada., em verde escuro. Trata-se 

das faixas marginais ao rio Paraíba do Sul, enquadradas pela Lei Federal 12.651 de 

2012 como Áreas de Preservação Permanente. O relatório adverte que “em razão da 

escala de análise e representação utilizadas neste relatório, os limites foram 

estabelecidos apenas de forma indicativa”. 

Desta forma, “a delimitação precisa dos mesmos deverá ser sempre avaliada 

em escala de detalhe, para garantir a precisão das medidas e a manutenção dos 

ecossistemas protegidos”. Isto deverá ser feito por ocasião da revisão da Lei de Uso 

e de Ocupação do Solo em 2018. Além disto, entende-se também que “devem 

prevalecer, mesmo nas áreas que se encontram fora desta compartimentação da 

planície, as restrições estabelecidas pela Lei federal 12.651 de 2012 para APPs, 

quando da ocorrência das mesmas” (IPT, 2016, p. 66). 

 

4.11 As impressões sobre o Relatório do IPT 

E, por isso, a organização social é fundamental, pois como dito, a efetividade 

da ação de um Conselho é a participação. E a participação que pressupoe uma 

centralidade individual significativa. 

A caracterização do Relatório do IPT sobre as várzeas trouxe certa 

tranquilidade ao COMMAM, porque as áreas de demanda estudadas nesta 

pesquisa, de interferência do Conselho, que foram objeto de demanda, estão 

incluídas também no relatório com apreciação semelhante. 

A grande decepção é quanto ao foco dado ao trabalho, cujo cunho econômico 

fala mais alto. Nas considerações finais, usam-se termos relativos à economia muito 

mais vezes do que se fala em caráter protetivo ou em relação ao controle da 

sociedade sobre as políticas públicas. 

A exemplo disso, uma pequena mostra: A palavra território em todo texto foi 

sinônimo de  = Área pouco ocupada, pouco explorada; engloba atributos geológicos 

passíveis de aproveitamento. 

O sentido de cuidado com o uso, vinha acompanhada sempre de adjuntos 

que indicavam outros atributos que não o da manutenção da conservação. Pelo 
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contrário, o incentivo ao uso é a tônica das considerações finais do texto. Exemplo: 

[...] Apesar de ser uma área que apresenta restrições para a ocupação, se encontra 

severamente alterada e pode comportar uma expansão de outras atividades 

econômicas como a mineração, a pecuária e, de maneira mais restrita, a 

agricultura. 

A palavra mineração e família de substantivos, e verbos relativos aparece 

trinta e duas (32) vezes. Em contrapartida, a palavra ambiente e ambiental 

aparecem três (3). Isto é uma proporção de uma para cada onze vezes entre as 

palavras. 

Aquelas, sempre com adjetivações favoráveis e estas sempre em tom 

condescendente. Apesar de um estudo linguístico ser possível, este não é o foco 

deste trabalho. Esta constatação pareceu interessante, pois é matéria de inúmeros 

trabalhos que se usam da análise do discurso para fazer inferências sobre o sentido 

prioritário de um texto. E sendo este texto a conclusão de um  relatório que 

embasará a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Lorena, cabe aqui  esta 

singela estatística, que apesar de singela, abre portas a um novo tipo de estudo 

sobre este relatório. A conclusão termina assim: 

 [...] Estas delimitações vocacionais, definidas tanto na faixa 
aluvionar quanto no restante do território municipal, foram 
estabelecidas em caráter indicativo e permitem ao poder público, 
conduzir a gestão sustentável da ocupação no sentido de possibilitar 
a melhoria das condições ambientais do seu território. [...] Como 
etapa subsequente, cabe à Prefeitura do Municipal de Lorena os 
encaminhamentos necessários para apreciar e discutir os resultados 
aqui consolidados, a fim de verificar se os mesmos se encontram em 
consonância com os anseios da municipalidade e se podem ser 
incorporados aos seus instrumentos legais de planejamento e 
controle territoriais [...]. Para tanto, deverão ser obedecidos os 
procedimentos usuais da administração pública no sentido de 
garantir a publicidade, a transparência e a participação da 
comunidade nas definições desta política municipal (IPT, 2016, p. 
69). 

Afortunadamente, os colaboram com o objeto desta pesquisa ao enfatizarem 

a importância da participação social nas definições da Política Municipal de 

Urbanização. Certamente o COMMAM seguirá em suas atividades, procurando ser o 

mais eficiente possível. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O primeiro objetivo específico deste trabalho foi: 

 Avaliar perante análise de efetividade, o levantamento estatístico, embasado pela 

Pesquisa Básica dos Municípios – MUNIC, do IBGE, a existência e a atividade de 

Conselhos Municipais de Meio Ambiente no Vale do Paraíba, como um fator de 

comprometimento institucional dos municípios sobre o fator ambiental. 

O levantamento estatístico mostra que a pesquisa da Munic, a despeito de 

todo o potencial que tem, entende a existência de um Conselho apenas pela 

quantidade de reuniões que ele tem por ano e não avalia nesta existência a 

qualidade de suas ações. 

É um dos pressupostos de efetividade, mas não basta. Isto não serve para 

avaliar a sua efetividade que deve determinar a existência dos Conselhos. 

No entanto, devido à importância que os Conselhos adquiriram na conjuntura 

legal do país, em que muitas prerrogativas são dadas aos municípios devido a sua 

existência, seria interessante que a efetividade na atuação fosse levada em 

consideração para validar estas prerrogativas. No caso específico do Conselho de 

Meio Ambiente, o selo do Município Verde e Azul e as verbas dele decorrente são 

um bom exemplo. O intuito de levantar estes dados pela MUNIC foi este. 

A RMVPLN é uma realidade e devido a esta importância em ambas as 

instâncias, ambos os campos de disputa em cada município que a compõe, precisa 

ter parâmetros e fundamentos mais bem estruturados. Os dados existem, mas é 

necessário que se façam estudos de efetividadade locais mais acurados. É 

certamente material de estudo que não cabe no tempo que se pode dedicar a uma 

dissertação de mestrado. Merece mais. Fica como uma possibilidade de 

continuação, uma vez que o Estado d’Arte sobre avaliação da efetividade mostra 

que há um déficit de material. 

O outro objetivo era: 

 Exemplificar, analisar e avaliar por meio de estudo de caso no município de 

Lorena, situações de  efetividade do Conselho de Meio Ambiente do Município, 

sob, entre outros aspectos, os de capital social e político identificando e campos 

de disputa efetivados, tendo a várzea do Rio Paraíba do Sul na porção urbana do 

município objeto deste estudo. 
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 Em termos de efetividade, os autos, as fotos, os ofícios, o inquérito civil e toda 

a documentação elencada mostram que o que se pode fazer foi feito e em muitas 

situações foi a contento efetivo. 

No entanto, devido à falta de experiência, de fato, devido à moras e etapas 

aprazadas, ao longo deste estudo se pode perceber que muito do que se fez, foi 

feito de forma errada ou em tempo inadequado, quando certo. 

A questão é que, por mais que a sociedade esteja representada em um 

Conselho, por mais que o capital social dos representantes seja grande, nem 

sempre é certo que isto produzirá o efeito desejado sobre a instância que o conselho 

esteja defendendo. 

Apesar de ter todo o material humano e institucional para trabalhar com 

efetividade e representando os interesses específicos que competem ao COMMAM, 

sem a parceira do governo, ou pelo menos sua boa vontade, muito se perde dos 

esforços, porque o sistema foi feito para não funcionar. 

Outros Conselhos, como o de saúde ou o de habitação ou o Orçamento 

Participativo, que é uma  IPs que admite até representação individual lidam com 

assuntos que mobilizam mais pessoas e que por isso mesmo estão em um patamar 

diferenciado de representatividade. 

Teoricamente o Conselho de Meio Ambiente são espaços privilegiados para o 

debate democrático e participativo em torno da questão ambiental e a isso ele é 

perfeitamente capaz. 

Então surge a questão das questões. Aquela que se sobrepõe à toda 

aparencia de pessimismo das linhas acima. É inútil então lutar pelo Meio Ambiente 

frente à especulação e os interesses imobiliários? 

Não. E isto foi respondido ao longo deste longo trabalho. É necessário educar 

e informar sobre a importância do Meio Ambiente. Sanar as necessidades básicas 

também, mas é necessário informar. Há uma premência por informação por parte da 

sociedade que só pode ser dada pelo Conselho. 

Percebeu-se neste estudo e em toda a literatura estudada que há fatores 

muito comuns aos estudos que contribuem para o desanimo e a baixa da 

participação e favorece o esvaziamento deste fórum tão efetivo, quais são: 

1. O desconhecimento da população acerca do papel e da abrangência da 

competência do COMMAM. Isto muito deve-se à falha na divulgação das 

reuniões e ações do Conselho para a sociedade; 
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2. A negligência da população no que tange aos assuntos relacionados ao 

Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável; 

3. A falta de divulgação pública ou sua deficiencia geram a desconfiança 

sobre a credibilidade das ações do conselho; 

4. Devido à falta de credibilidade ou de informação, advém a falta de 

interesse (registrada pelo grande número de assentos da sociedade civil 

vagos no COMMAM) e de disponibilidade de alguns segmentos da 

sociedade que, além de afetar o cumprimento da agenda e das ambições 

do conselho por falta de colaboradores, compromete a representatividade 

dos interesses do segmento esvaziado no conselho, ainda que alguns 

segmentos só atrapalhem mesmo. 

Em termos de efetividade deliberativa e de Desenho Institucional o COMMAM 

apresenta-se portanto bem, mas os fatores negativos acima mencionados, precisam 

ser sanados urgentemente. 

Ainda assim, quanto mais mostras de efetividade apresentem-se, quantos 

mais exemplos de sucessos e de insucessos forem estudados, vindo à público e 

tornar-se conhecimento melhor este processo inovador conformar-se-á, pois eles 

são dotados de potencial de transformação política pelo controle social. 

Inúmeros casos foram apresentados neste estudo, em um período de tempo 

bastante curto, demonstrando que os interesses que dominaram a dinâmica dos 

passivos denúnciados de uso e ocupação do solo foi a dinâmica econômico-

especulativa. 

Para piorar, demonstrou que o Estado esteve passivo, quando não 

coadjuvante na intenção de desconstruir as aquisições sociais de participação, 

quando tentaram destituir o Conselho na forma como ele existe. 

Estes passivos foram feitos por um tipo de interesse apenas e as disputas 

travadas sobre influência e ganho de poder nos campos de disputa foi tenaz. 

O relatório de Várzeas melhora significativamente a documentação de 

caracterização existente sobre a várzea. De alguma forma ele coincide com a carta 

do IBGE de 1979, mas não de todo. Mostra que as áreas dos passivos estudados 

nesta pesquisa fazem parte de uma região que requer grande cuidado, mas o 

estudo não é tão profundo quanto se esperava deste documento, faltam dados de 

cartografia básica e de informações georreferenciadas que estão sendo solicitadas 
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nestes mesmos dias, em que lamentavelmente não será possível elencar neste 

estudo por falta de prazo. 

As porções do território que demandam maior cuidado por serem objeto de 

especulação estão tratadas como áreas densamente modificadas sem, no entanto, 

puxarem uma lente de aumento sobre determinadas porçoes do território em que 

este adensamento é uma probabilidade estatística mas não factual, podendo ser 

tratada em uma escala menor com um olhar de cuidado ao meio ambiente e não de 

mais adensamento. Isto não foi feito. Então neste aspecto, não colabora com o fator 

de proteção ao Meio Ambiente. E ele será usado, pois não haverá tempo para 

demandar outro estudo. 

O  que provavelmente acontecerá serão mais disputas no campo de 

conquistas entre o argumento a favor da instância econômico-especulativa e o 

argumento de proteção sobre o ambiente natural. 

O que se espera como agente participativo das situações desta pesquisa-

ação é que venha acordar um pacto social no sentido de tornar os parâmetros de 

proteção ambiental em Lorena mais restritivos, para que se consiga de fato proteção 

ambiental e melhora na qualidade de vida. 

Por isso, como uma pesquisa-ação, os passivos, as ações e as 

consequências destas ações foram descritas e analisadas quase que 

concomitantemente, pois o estudo da efetividade na gestão participativa não é um 

fim em si só. Pelo contrário, é uma etapa a ser cumprida dentro de um processo 

maior cujo objetivo principal é garantir o bem comum da sociedade. 

Os Conselhos Gestores, no caso deste estudo o COMMAM sendo o espaço 

democrático que sempre foi, tem conseguido garantir uma unidade de fala, uma 

unidade de ações que além de fazer nascer parceiros, fez nascer amizade entre os 

pares, em sua maioria, propiciando aquisições de capital social e simbólico 

importantes. 

Garantiu também aquisição de boa quantidade de Capital Político, na medida 

em que hoje se sabe que o COMMAM fiscaliza, que aconselhe, que delibera enfim 

da forma como se fizer necessário, dentro do direito e de suas atribuições e por isso 

é respeitado. 

Sobre ater-se às suas atribuições estatutarias, isso nem sempre acontece. Na 

verdade, ficam de lado, se a necessidade de uma colaboração mais aproximada se 

fizer sentir. Não é papel do Commam por exemplo, ir fazer, levantamento de campo, 
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mas eventualmente faz, assim como minutas de lei, vistorias e o que se fizer 

necessário deliberado em plenária sempre. 

Sem isso, a morosidade do poder público suplantaria em muito a necessidade 

de fazer acontecer que os fatos negativos mostraram. 

Diante desta experiência do fazer acontecer, ocorre de extrapolar os limites 

em ambos os lados, com resultados nem sempre bons, mas a afabilidade com que 

muitos dos membros do Conselho tem sido sempre recebidos quando de uma ação 

efetiva e diante do espanto da população sobre as possibilidades apresentadas, 

refletindo o desconhecimento dos direitos mais básicos, levam a crer que o trabalho 

maior em relação a efetividade é dar a conhecer os direitos. 

Ensinar. 

Uma destas formas, ajudar a criar lideranças, desenvolver capital, de forma 

que os campos se equilibrem e o bem estar seja possivel. 

Se isso será uma realidade ou não, outras variáveis precisam ser levadas em 

conta. Mas, pelo menos esta, tem um caminho de largo horizonte a ser percorrido. 

Por isso este trabalho não é fim. Ele é uma visão de inúmeras possibilidades que 

venham a condicionar a atuação local como definitiva e estabelecer melhor as 

relações humanas entre si e destas com o planeta. 
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