
Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMAT realizada dia 10/04/2018

Ao décimo dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às oito horas 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  Extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente  com  a  presença  de  17
participantes, sendo 09 conselheiros titulares. O Presidente Américo, agradece a presença de todos os presentes,
passando a palavra para a vice-presidente Luiza que apresenta a pauta: Pré-Certificação do Município Verde Azul –
PMVA e PSA – Pagamento de Serviços Ambientais. Luiza informa que a data prevista da pré-certificação do PMVA
será no dia 16-04-18. Na oportunidade a vice-presidente informa sobre a criação da ferramenta de divulgação do
Programa Município  Verde Azul  no site  da  Prefeitura,  permitindo assim que a  Secretaria  de Meio  Ambiente
divulgue as ações já realizadas para o Programa. A vice-presidente apresentou as ações e atividades realizadas até
o  momento  para  a  pré-certificação,  tais  como:  mapeamentos  (Potencial  Minerário,  Áreas  de  Risco,  Áreas
Contaminadas, Focos de Calor); visitação da interlocutora e diretora de Meio Ambiente Heloisa Martins na Estação
de Tratamento de Água – ETA e  na Estação de Tratamento de Esgoto –  ETE e do suplente  Getúlio  Kater  na
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado; Atividades de educação ambiental, campanhas educativas;
minutas  de  legislações  ambientais;  resoluções  publicadas  pelo  COMDEMAT;  Plantio  em  área  verde;  oficinas
participativas e outras, na oportunidade a vice presidente destacou ainda as ações na Nascente Modelo e falou
que o Parque Itaim tem grande potencial para absorver e abordar atividades de educação ambiental.  A vice-
presidente passa a palavra para o convidado Leesander Alves – China, que fez um breve relato da experiência de
Guaratinguetá (2009-2013) onde acompanhou todo o processo de elaboração da lei, citou que os pagamentos por
serviços ambientais seguiu o artigo 41 do código florestal. Comentou que o objetivo do programa é apresentar e
implantar  o  modelo ideal  de  propriedades rurais,  culminando o uso adequado da terra  em conjunto com a
preservação de florestas. Comenta ainda que para estruturar o PSA é necessário a criação de um Comitê Gestor,
estrutura física e técnica, adesão dos produtores através de edital, mapeamento das propriedades, elaboração do
projeto para propriedade, vistorias de técnicos entre outros. Após colocar todos os presentes a par da situação e
dos objetivos  do PSA,  o mesmo apresenta a minuta  do PSA e inicia  a  leitura  da minuta,  onde os presentes
questionaram o artigo 3º onde se colocou em votação a alteração do termo “município e bacia” onde o termo
município teve a maioria dos votos, os conselheiros questionaram também o Paragrafo único ”Parágrafo único. A
Prefeitura Municipal de Taubaté, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, poderá contratar serviços de
consultoria,  execução  dos  projetos,  logística  e  também delegar  total  ou  parcialmente  a  implementação  do
Programa a entidades civis sem fins lucrativos mediante convênio, contrato de gestão com organização social ou
termo de parceria com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”., onde através de voto decidiu por
acrescentar o item sublinhado.  E por ultimo foi colocado em votação o “Art. 9º Os recursos financeiros para a
implementação do Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais ocorrerão pelas verbas próprias
do Executivo no orçamento vindouro no valor de 30.000 UFESP”, a maioria simples optou pelo aumento de 10.000
para 30.000 UFESP. Após as devidas considerações ficou acordado que a Secretaria Djane iria encaminhar a minuta
para todos os conselheiros que terão um prazo de 10 dias para fazer as alterações que julgarem necessários, após
agendaremos uma reunião para votação final. O convidado passa a palavra para a vice-presidente Luiza que que
agradece a presença de todos, sendo lavrada a presente ata que vai  assinada por mim, Djane Santos Rico -
Secretaria do COMDEMAT e pelos demais membros presentes.


