
Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMAT realizada dia 11/07/2018

Ao décimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas, na Estação de Tratamento
de Esgoto – ETE Taubaté – Tremembé, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio
Ambiente, tendo como pauta uma visita monitorada à Estação ETE e avaliação do processo 25.529/2014
referente à implantação de uma usina geradora de energia fotovoltaica da empresa Leros Energia e
Participações S.A, contando com a presença de 10 participantes sendo 4 conselheiros titulares. Após a
realização da visita monitorada onde foram apresentadas os diversos procedimentos de tratamento do
esgoto, dando visibilidade ao processo do tratamento, o grupo se reuniu nas dependências da estação
(sala de reunião) para tratar da avaliação do processo 25.529/2014. Na ocasião, a Diretora de Meio
Ambiente da Prefeitura de Taubaté, agradeceu a presença de todos e a disponibilidade dos funcionários
da SABESP em acompanhar a visita na Estação. Sobre o processo de implantação da usina de geração de
energia fotovoltaica, Heloisa que esteve presente tanto na apresentação feita pela empresa Leros no dia
14/06/2018 e na visita ao local de implantação do futuro empreendimento, no dia 21/06/2018, fez a
leitura  do  parecer  emitido  pelo  Conselho  de  Patrimônio  Histórico  Urbanístico  Arqueológico  e
Arquitetônico, emitido em 28/06/2018. Após discussão e reflexão o grupo do COMDEMAT decidiu por
solicitar  à  empresa  interessada  que  seja  feita  e  apresentado  a  este  colegiado,  um  ESTUDO  DE
VIABILIDADE AMBIENTAL, abordando os impactos ambientais decorrentes da implantação e operação
deste  tipo empreendimento,  dando destaque a uma análise sobre o regime de inundação (área de
várzea), temperatura, impactos sobre avifauna, entre outros, e disponibilização do projeto técnico. Além
disso o grupo se manifestou deliberando sobre a importância de haverem contrapartidas ao município,
sejam elas créditos de energia e/ou doações ao Fundo Municipal de Meio Ambiente para que sejam
revertidas em ações e projetos ambientais e/ou estruturação de um Núcleo de Educação Ambiental
como instalação Modelo de Sustentabilidade. Assim deliberado a reunião é finalizada sendo lavrada a
presente ata.


