
Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMAT realizada dia 08/05/2018

Ao oitavo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às duas e trinta minutos, no Departamento de
Ciências Agrarias – Agronomia, localizada à  Estrada Municipal  Prof.  Dr.  José Luís Cembraneli,  5000 –
Jardim Sandra Maria, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente com a
presença  de  17  participantes,  sendo  06  conselheiros  titulares. A  Vice-Presidente  Luiza  agradece  a
presença de todos os presentes, e justifica a ausência do Presidente Américo, passa a palavra para a
Diretora de Meio Ambiente Heloisa Martins que irá conduzir a pauta do dia: 1 - Alteração do Regimento
Interno; 2 - Eleições 2018; 3 - FUMDEMAT, 4 - Criação de página do facebook do Conselho e 5 - Minuta
PSA – Taubaté.  A Diretora Heloisa faz  uma correção da Pauta,  no item 1 (um) Alteração na Lei  do
Conselho, o projeto apresentado pela vereadora Loreny tem como proposta alterar o art. 3º, a Heloisa
realiza a leitura da atual  lei  e da proposta de alteração,  a justificativa da alteração é para dar mais
agilidade nas mudanças de Entidades que compõem o Conselho, a atual legislação traz morosidade e
dificulta  para  alterações  de  entidades  que  não  comparecem  nas  reuniões,  tendo  que  tramitar  por
diversos  setores,  já  a  ALTERAÇÃO  SUGERIDA  permita  que  o  próprio  Conselho  realize  a  análise  e
APROVAÇÃO de troca, através de votação simples pelos Conselheiros, dando agilidade e permitindo que
mais entidades da sociedade civil tenham acesso e poder de voto no COMDEMAT, após as justificativas
colocou em votação a ALTERAÇÃO DO ART. 3º, sendo aprovado pela maioria dos presentes, sendo que
somente o participante Diego Eduardo não concordou com a alteração. Passando para o segundo item
da pauta – Eleições 2018, a Heloisa fala que a indicação de substituição dos membros ocorre a cada 2
anos e a votação para eleição a cada 1 ano, desta forma a sugestão é que tanto a troca de conselheiros e
a eleição sejam realizados a cada 2 anos, todos concordaram com essa alternativa. A Heloisa fala que a
Secretaria Djane irá encaminhar documento as entidades solicitando a indicação de nomes para compor
o COMDEMAT logo após acredita-se que em JULHO/AGOSTO ocorra a nova eleição da Presidência, onde
os  interessados  já  podem  se  manifestar.  Passando  para  terceira  pauta  do  dia  uso  do  recurso  do
FUMDEMAT, a Heloisa destaca que a Secretaria de Meio Ambiente tem como sugestão a para empenhar
os R$ 1.000,00 disponíveis a confecção de Banners educativos, para serem utilizados em atividades da
SEMA. O participante Diego sugeriu que a verba fosse empenhada em divulgação do FUMDEMAT para
empresas  da  cidade  tais  como  confecção  de  panfletos,  realização  de  Fórum,  criação  do  site.  O
Conselheiro  Mario  Roberto  do  Instituto  Gotas  de  Cidadania sugeriu  que  as  propostas  fossem
encaminhada via e-mail para posterior votação na próxima reunião do COMDEMAT, todos os presentes
concordaram com a sugestão. Passando para próxima pauta Criação da página do Facebook, a página é
para suprir  a  necessidade de darmos conhecimento do COMDEMAT, a  mesma será alimentada pela
Secretaria do COMDEMAT com atividades, ATA, Material utilizado nas reuniões e outros, o endereço para
acesso  COMDEMAT –  Conselho Municipal  de  Meio  Ambiente  Taubaté.  Passando para  última  pauta
Minuta do PSA, a Diretora Heloisa explicou que após a aprovação na última reunião o próximo passo é
encaminhar a minuta para a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, após análise caso a mesma
não  sofra  alterações  será  encaminhada  para  a  Câmara  Municipal,  onde  solicitamos  apoio  dos
conselheiros para que solicitem aos vereadores agilidade na aprovação da mesma. A Diretora Heloisa
passa a palavra para a vice-presidente Luiza que agradece a presença de todos, sendo lavrada a presente
ata que vai assinada por mim, Luiza Pereira vice-presidente do COMDEMAT e pelos demais membros
presentes.


