
Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMAT realizada dia 03/05/2018

Ao terceiro dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às catorze horas, no Parque do Itaim,
localizado à Avenida São Pedro, 200 –  Alto São Pedro, realizou-se a Reunião Extraordinária do
Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente  com  a  presença  de  26  participantes,  sendo  10
conselheiros  titulares. O  Presidente  Américo,  agradece  a  presença  de  todos  os  presentes,
passando a palavra para a Diretora de Meio Ambiente, Heloisa Martins, que apresenta a pauta:
Plano  Municipal  de  Conservação  e  Recuperação  da  Mata  Atlântica  –  PMMA  –  Relatório
Preliminar. Heloisa  faz uma rápida explanação sobre a importância do Plano e os procedimentos
que  ocorreram  até  esse  momento  de  aprovação.  Na  sequência  passa  a  palavra  para  os
representantes da empresa E-CONSULTING para conduzir a apresentação do versão preliminar
do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Município de Taubaté.
O representante da E-Consulting inicia sua fala apresentando as etapas do trabalho e alguns
dados que levaram o município a realizar o PMMA, sendo que um dos pontos preocupantes era
a informação divulgada pela S.O.S Mata Atlântica, de que o município tem como área preservada
de mata nativa somente 6% da sua vegetação original, uma das piores do estado de São Paulo.
Segundo o Celso Catelani,  com os levantamentos e mapeamentos realizados agora,  pode-se
constatar que o município tem uma situação melhor, ou seja, foram constatados que existem
21,7% de mata nativa no município, e não 6%. Esta diferença se dá pela metodologia adotada
nos mapeamentos, com melhores resoluções (10 x mais próxima do que o mapeamento da S.O.S
Mata Atlântica). No contexto da apresentação, foram apresentados e discutidos todos os mapas
gerados na etapa de diagnóstico, o resultado das oficinas participativas bem como as metas e
ações sugeridas pelo Plano. Ao final  da apresentação do PMMA, a Diretora Heloisa coloca o
Plano apresentado para considerações dos presentes e votação da aprovação do Plano pelos
conselheiros. A convidada Anna sugere ações de educação ambiental para os agricultores como
projetos de extensão rural, incentivando o Turismo Rural, SAFs e outros. O convidado Cláudio
Marques, considera que deve ser melhorada a contextualização histórica referente ao processo
de degradação das florestas na região.  Com a finalização da apresentação e considerações
feitas,  foi  realizada  a  votação  pela  aprovação  do  Plano  Municipal  de  Conservação  e
Recuperação da Mata Atlântica de Taubaté, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Para
encerrar o presidente Américo agradece a presença de todos, sendo lavrada a presente ata que
vai assinada por mim, Djane Santos Rico – Secretária do COMDEMAT e pelos demais membros
presentes.
 
 


