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Pautas e Deliberações do COMDEMA 

 

Período: agosto/2017 a outubro/2017 

 

 

*94ª reunião extraordinária: 03 de agosto de 2017 

Pauta: Apresentação do RGA da 2ª Pré-certificação do PMVA. 

Deliberações: Durante a reunião foram discutidas as ações do município de Pirangi quanto às 

diretivas do PMVA com vistas ao atendimento dos requisitos da 2ª pré-certificação, que ocorrerá no 

dia 22/09 no município de Rio Claro. As ações apresentadas foram as referentes ao conselho 

ambiental, arborização urbana, uso do solo, gestão das águas, biodiversidade, município 

sustentável, qualidade do ar, esgoto tratado, resíduos sólidos e estrutura e educação ambiental. Para 

a certificação final, serão adequados ainda o CA1, CA3, CA4, CA6, AU1, US6, GA1, BIO1, BIO3, 

MS2 e ET1. 

*95ª reunião extraordinária: 05 de setembro de 2017 

Pauta: Submissão dos documentos comprobatórios referentes à segunda pré-certificação do 

PMVA; Adesão ao CODEVAR para facilitação do consórcio de aterro sanitário; Reunião de 

câmaras técnicas do CODEVAR; Reunião em São Paulo com o Secretário de Estado para discussão 

sobre os aterros consorciados; CBH/TG; Preparo de documentos para certificação final.  

Deliberações: Os documentos comprobatórios foram submetidos no período definido pelo PMVA, 

ou seja, em 07/08/2017, com vistas ao atendimento das normativas da segunda pré-certificação e 

atualmente estão sendo elaborados os documentos referentes à certificação final do PMVA, ou seja, 

está sendo desenvolvido um trabalho para que o município obtenha 80 pontos, no mínimo. Também 

deliberou-se positivamente quanto à adesão ao CODEVAR, com vistas às facilitar a relação entre os 

município vizinhos por meio de um consórcio, que dentre os objetivos que apresenta, destaca-se a 

inserção de um aterro sanitário intermunicipal, por meio de um recurso da SMA a fundo perdido 

para a referida atividade. Realizou-se também uma reunião em São Paulo, com o Secretário de 

Estado de Meio Ambiente para a apresentação do projeto do aterro sanitário. Na oportunidade, o 

secretário manifestou-se positivo com a iniciativa dos municípios consorciados e solicitou maiores 

esclarecimentos, que atualmente estão sendo providenciados. O CBH/TG possui recursos 

remanescentes, sendo assim, foi aberto novo edital para solicitação de recursos financeiros. Sendo 

assim, o COMDEMA deliberou positivamente quanto à participação na câmara técnica para análise 

de projetos, já que tal atividade é um requisito do PMVA/2017. 

. 

*96ª reunião extraordinária: 03 de outubro de 2017 

Pauta: Apresentação do RGA referente à CERTIFICAÇÃO FINAL do PMVA, a ser submetido à 

análise para pontuação no ranking ambiental paulista; PLANCOM, reunião de câmara técnica e 

Aprovação do Plano de Municipal de Mata Atlântica.  

Deliberações: Foram apresentados os arquivos comprobatórios referentes ao PMVA para a 

certificação final, que ocorrerá em dezembro/2017. Sendo assim, todos os arquivos que não haviam 

sido enviados nas certificações anteriores, foram devidamente elaborados de acordo com os 

critérios estabelecidos. Sendo assim, o COMDEMA manifestou-se ciente e de acordo com todas as 

ações realizadas quanto às diretivas, sendo: conselho ambiental, arborização urbana, uso do solo, 

gestão das águas, biodiversidade, município sustentável, qualidade do ar, esgoto tratado, resíduos 

sólidos e estrutura e educação ambiental. Portanto, por meio das ações realizadas, o COMDEMA 

espera que o município seja classificado no ciclo 2017, pois mesmo com as mudanças das 
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normativas, os órgãos ambientais municipais se empenharam para o desenvolvimento integral dos 

itens propostos. Além disso, foi abordado sobre a aprovação do PLANCON (Plano de 

Contingência), que atualmente encontra-se em vigor. Além disso, foi apresenta a participação da 

Diretora de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente na Câmara Técnica do CBHT/TG, que 

ocorreu no município de São José do Rio Preto. Foi realizado registro fotográfico da participação da 

mesma, bem como da lista de presença para comprovação junto ao critério CA1 do PMVA. Além 

disso, durante a reunião foi realizada a aprovação do Plano de Municipal de Mata Atlântica, que foi 

realizado pelo Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente para atendimento do 

critério BIO1 do Programa Município Verde Azul 

 

Pirangi, 03 de outubro de 2017. 

 

 

 
ANAIRA DENISE CARAMELO 

Presidente do COMDEMA 
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