
Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMAT realizada dia 06/02/2018

Ao sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, no Departamento de Ciências Agrárias –
Agronomia,  UNITAU,  realizou-se  a  Reunião  Ordinária  do Conselho  Municipal  de  Meio Ambiente  com  a presença  de 34
participantes,  sendo  13  conselheiros  titulares.  O  Presidente  Américo,  agradece  a  presença  de  todos  os  presentes,
apresentando a pauta: - Palestra sobre Energia Fotovoltaica, Apresentação sobre LOA 2018 pela Vereadora Loreny e o Plano
Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Município de Taubaté. Foi solicitado pelo conselheiro da
Saúde Sr. Jose Antônio que é  Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, a inclusão do assunto referente a Febre
Amarela, uma vez que o município foi incluído no mapa das cidades prioritárias para a imunização da população, sendo
aprovado pela plenária.  Após é passado à palavra para vereadora Loreny que agradece a presença de todos,  e começa
explicando aos presentes, que vem desenvolvendo um trabalho junto à população de desmistificação quanto ao orçamento
público. A Lei orçamentaria é realizada pelo prefeito com a previsão estimada dos impostos das esferas municipal, estadual e
federal arrecadados. O orçamento do município previsto para 2018 é de 1 Bilhão e 200 milhões de reais, este dinheiro é
dividido entre os órgãos do governo e administração direta (Câmara Municipal e as 16 secretarias do Governo). A mesma
ressalva que este dinheiro tem que pagar a divida que o governo contraiu como o “empréstimo do CAF – Comissão Andina de
Fomentos” banco internacional  de 60 milhões de dólares e este é um dos motivos que a Secretaria de Obras teve um
aumento do orçamento para 2018, sendo este dinheiro aplicado em obras tais como: retenção de margens de córregos,
piscinões entre outras de grande importância para o município. A educação recebe uma verba maior que a exigida por lei que
é de 25% do valor total arrecadado, que não pode ser gasto que menos que 15% na saúde e que a Secretaria de Serviços
Públicos possui um orçamento de 29% um valor alto, pois a mesma no passado recente realizou um contrato de PPP -
Parceria Pública Privada. A vereadora fala que para ela as políticas públicas devem ser Inter setorial, a mesma deu o exemplo
da Secretaria de Meio Ambiente quanto à descrição do orçamento de 2018 que o que se entende como aplicação na Gestão
Ambiental  do  Município  não  define  exatamente  o  que  é  no  caso  é  o  valor  gasto  para  manter  a  secretaria  tais  como
pagamento de folha de servidores, insumos de papelaria, gasolina, e outros. A vereadora Loreny comenta que para 2018 o
vereador João Vidal, presente na reunião, fez uma emenda impositiva no valor de R$ 180.000,00 para a elaboração do Plano
de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica. A vereadora Loreny agradece a todos e fala que objetivo dela é caminhar
para  um orçamento  realista  e  detalhado.  O  vereador  João  Vidal  faz  um adendo que  a  relação  política  faz  com que  o
orçamento não seja tão detalhado, pois não facilita os acordos políticos e que compara que deve-se evoluir cobrando uma
relação cliente/contratado onde a população deveria exigir o orçamento detalhado. A vereadora Loreny também convida a
todos a participarem da audiência de metas fiscais do último 4º trimestre prevista para dia 21 de fevereiro 2018, passando a
palavra para o coordenador do CCZ José Antônio que comenta sobre os alertas a respeito da Febre Amarela e ressalta a
importância  da  população  se  vacinar  em  Taubaté.  Comenta  ainda  que  foram  encontrados  17  macacos  mortos  1  caso
confirmado no Bairro Areão e que a adesão a vacinação está baixa até a última quinta feira (dia 01/02/18) só havia sido
aplicadas 40.200 doses da vacina, faltando ainda aproximadamente 200.000 mil moradores serem vacinados. Outro assunto
abordado, é referente ao mosquito aedes egypti no município, em levantamento realizado pelo CCZ, foi constatado uma
densidade larvária em alguns bairros de 6,7, sendo que o normal é de 1. Informa que a cidade esta em alerta, até o dia da
reunião foram confirmados 2 casos de dengue, e entrega para os conselheiros em primeira mão um saco de areia que serão
entregues para  os  munícipes  para  colocar  em vasos para  evitar  pontos larvários.  A  diretora  de meio ambiente  Heloisa
agradece a todos informando que o município deu inicio a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica, convidando aos
conselheiros a participação na elaboração do plano. Ficou decidido que seria criada uma resolução com a indicação dos
conselheiros  interessados  em  participar  da  elaboração.  Após  é  passada  a  palavra  ao  Sr.  Luiz  Pereira  que  da  inicio  a
apresentação da Energia Solar Fotovoltaica ressaltando que o clima do Brasil ajuda e muito essa tecnologia e que a Alemanha
é o país que mais investe nessa tecnologia apesar do clima. E ele fala que recorda que seu pai falava que Monteiro Lobato
dizia que o Brasil é o país do petróleo, porém até os dias de hoje o Brasil não consegue aproveitar suas riquezas, ou melhor,
não investe no seu próprio país. A energia fotovoltaica é a transformação da energia radiante que provoca energia elétrica, o
Conselheiro Carmona solicita que encaminhe a apresentação para e-mail do COMDEMAT. O Sr. Luiz Pereira fala ainda que
existem  normativas  para  energia  fotovoltaica  e  essa  tecnologia  tem  vantagens  e  desvantagens,  deixa  o  contato  para
quaisquer eventuais duvidas. O presidente Américo agradece a presença de todos, sendo lavrada a presente ata que vai
assinada por mim, Luiza Fernanda dos Santos Pereira – Vice-Presidente do COMDEMAT e pelos demais membros presentes.


