Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMAT realizada dia 13/06/2018
Ao décimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas, na ETA – Estação de
Tratamento de Água, localizada à Av. Dr. José Luiz Cembranelli, s/n Parque Três Marias, realizou-se a
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente com a presença de 15 participantes, sendo
09 conselheiros titulares. A Diretora de Meio Ambiente Heloisa Martins agradece a presença de todos os
presentes, e justifica a ausência do Presidente Américo e da vice-presidente Luiza, apresenta aos
conselheiros o Gestor Local SABESP Fábio Pádua Nakano que assim irá conduzir a visita na ETA. A
Diretora de Meio Ambiente Heloisa Martins apresenta e agradece a presença do ilustre Promotor do
Ministério Publico Sr. Dr. Darlan Dalton Marques e assim relata que está atuando aqui em Taubaté há
dezoito anos em prol do meio ambiente justificando que passará a estar mais presente nas reuniões de
Conselhos Municipais e em ações junto à comunidade. A Heloisa Martins faz um breve relato das
atividades realizadas na semana de Meio Ambiente do decorrente ano, informa sobre a pré-certificação
do Programa Município Verde Azul que será dia 28/06/2018, reforça sobre o período do chamamento da
sociedade civil do dia 12/06/18 – 22/06/18, comenta sobre a posse dos conselheiros que poderá ser no
mês de julho ou agosto conforme as indicações faltantes, justifica a notícia que foi apresentada no dia
05/06 sobre os resultados do Programa Município Verde Azul 2017; sobre o rio Una, informa que haverá
sobrevôo com o apoio do CAVEX, envolvendo técnicos e gestores da Prefeitura, UNITAU, DAEE e CBH-PS
e que a máquina do DAEE já foi solicitada oficialmente pela PMT para que seja organizada a ação de
desassoreamento do Rio Una em pontos estratégicos em caráter emergencial. Heloisa divulga a página
do COMDEMAT no Facebook. Passando a palavra para o Gestor Local Fábio para dar seguimento a visita.
A visita consistiu em demonstrar sobre o tratamento da água no município incluindo visita monitorada
no laboratório e nos tanques de tratamento. O Fábio justificou que o local estava um pouco limitado
devido as reformas existentes no local de acesso e encerrada a visita. A Diretora Heloisa agradece a
presença de todos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Djane Rico, secretaria do
COMDEMAT e pelos demais membros presentes.

