
Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMAT realizada dia 19/01/2018

Ao décimo nono dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, no Departamento de Ciên-
cias Agrárias – Agronomia, UNITAU, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente com a
presença de 32 participantes, sendo 13 conselheiros titulares. O Presidente Américo, agradece a presença de todos os
presentes, passando a palavra para a Diretora de Meio Ambiente Heloisa Martins que informa a ausência da vice-presi-
dente Luiza Pereira por motivo de férias regulares. A diretora Heloisa apresentou a pauta: Apresentação da Proposta de
Elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Município de Taubaté (PMMA). A
Diretora Heloisa falou que o Termo de Referencia para a Contratação do serviço “Elaboração do Plano Municipal de
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica” foi lançado em 2017, onde quatro empresas participaram do pregão nº
202-17 realizado em dezembro/2017, onde a vencedora foi a Consultoria E-COnsulting – Consultoria Ambiental e Tec-
nologia da Informação Ltda. A diretora Heloisa fala aos conselheiros que a empresa terá um prazo de 120 dias para
cumprir e apresentar todos os dados solicitados no Termo de Referencia. A diretora Heloisa passa a palavra e as consi-
derações aos atuantes da empresa Benedito Jorge dos Reis e Celso de Souza Catelani. O representante Jorge faz uma
breve descrição do corpo técnico da empresa: Jorge formado em Administração e Mestrado em Ciências Ambientais, o
Celso - Geógrafo de formação atuante na área ambiental aproximadamente vinte anos destacando seus trabalhos junto
a CESP e Universidade de Taubaté. Heloisa pediu um adendo na fala dizendo que o plano é decorrente de uma Ementa
Impositiva do Vereador João Vidal, após retomou a palavra o contratado Jorge, onde apresentou a Consultoria e mos-
trou a metodologia de trabalho e as áreas prioritárias do estudo. Segundo o Jorge A E-COnsulting – Consultoria Ambien-
tal e Tecnologia da Informação Ltda é uma empresa criada em 20/03/2009 que presta serviços nas áreas de assessoria e
consultoria ambiental e TI adotando uma filosofia de trabalho calcada no dinamismo e na pontualidade dos seus servi -
ços. Áreas de Atuação: PLANEJAMENTO AMBIENTAL, TURÍSTICO E GEOTURÍSTICO; GESTÃO AMBIENTAL; LICENCIAMEN-
TO AMBIENTAL; GEOINFORMAÇÄO-GEOPROCESSAMENTO; LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. O contratado Jorge apresentou um
breve Diagnóstico da Mata Atlântica no Município de Taubaté, onde os trabalhos serão conduzidos por um Grupo de
Trabalho (GT) criado pela Administração Municipal (SEMA) em conjunto com a contratada, depois de elaborado, o Pla-
no Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio
Ambiente. Os trabalhos conforme Termo de Referência serão divididos em quatro fases, onde o Grupo de Trabalho terá
grande participação, desta forma os aqui indicados para participarem do GT deverão assumir este compromisso junto
ao município. O presidente Américo agradece a presença de todos, a Secretaria de Meio Ambiente também agradece a
presença de todos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Djane Santos Rico, secretaria-executiva do
Conselho Municipal de Meio Ambiente e pelos demais membros presentes.


