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Pautas e Deliberações do COMDEMA 

 

Período: outubro/2016 a abril/2017 

 

 

*85ª reunião ordinária: 20 de outubro de 2016 

Pauta: Encaminhamento dos documentos referentes ao PMVA/2016; Expectativas ambientais para 

a certificação ambiental 2016; Audiência pública da água. 

Deliberações: Concordância referente aos documentos encaminhados à SMA e cumprimento das 

diretivas referentes ao ciclo 2016 do PMVA. O COMDEMA também argumentou sobre a 

necessidade de revisões referentes à audiência pública da água e solicitou revisão de dados à 

empresa contratada. 

 

*86ª reunião ordinária: 24 de novembro de 2016 

Pauta: Edital para a concessão da água e do esgoto; Comissão Municipal de Recursos Hídricos; 

Pareceres da Comissão Municipal de Recursos Hídricos. 

Deliberações: O COMDEMA concordou com o parecer emitido pela Comissão Municipal de 

Recursos Hídricos e solicitou informações complementares bem como revisão da data para as 

manifestações públicas. 

 

*87ª reunião ordinária: 22 de dezembro de 2016 

Pauta: Premiação do PMVA, CICLO 2016; Fechamento das atividades, CICLO 2016; Nova 

gestão, CICLO 2017. 

Deliberações: Manifestação de concordância quanto à avaliação do ciclo de 2016 quanto à 

pontuação obtida (92,13 pontos e 16ª colocação no estado de São Paulo), bem como agendamento 

de reunião para as tratativas do ciclo 2017 com o futuro prefeito municipal, o Sr. Luiz Carlos de 

Moraes. 

 

*88ª reunião ordinária: 27 de janeiro de 2017 

Pauta: Reunião com o prefeito municipal; Perspectivas do PMVA, CICLO 2017; Convênio 

Reciclanip; Convênio Intermunicipal com o Zoológico. 
Deliberações: Serão dadas continuidades à ações ambientais no município de Pirangi, conforme 

estabelecido em reunião com o prefeito municipal, bem como serão desenvolvidas as atividades 

propostas pelo PMVA no ciclo 2017 do programa. O convênio com a Reciclanip será mantido, com 

vistas à destinação final dos pneus, bem como com o zoológico de Catanduva, com vistas à 

manutenção da fauna, principalmente a silvestre. 

 

*89ª reunião ordinária: 23 de fevereiro de 2017 

Pauta: Programa Municipal de Educação Ambiental; Diretrizes Pedagógicas; Intensificação da 

campanha de coleta do óleo de frituras e lixo eletrônico; Caminhão pipa; Capacitação do PMVA em 

23 de fevereiro de 2017 em Novo Horizonte. 

Deliberações: O COMDEMA aprova o Programa Municipal de Educação Ambiental, bem como as 

Diretrizes Pedagógicas para a inserção no ensino municipal. Também apóia e auxilia quanto à 

divulgação para intensificação das campanhas de arrecadações de óleo de frituras e também do lixo 

eletrônico. O COMDEMA optou pela solicitação de um caminhão pipa à SMA e como proposta 

para o SICONV, já que o município necessita de condições para o abastecimento público, bem 

como para combate a incêndios florestais. Também apóia a participação na capacitação do PMVA 

para 2017 e solicita informações sobre o que foi tratado no encontro.  

mailto:meioambiente@pirangi.sp.gov.br


                 
         Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 579 

                  Fone Fax PBAX: (17) 3386-9600 – CEP 15820-000 – PIRANGI - SP 
    e-mail: meioambiente@pirangi.sp.gov.br            

*90ª reunião ordinária: 23 de março de 2017 

Pauta: Plantio de 2.000 árvores (TCRA); Fiscalização de aterro sanitário; Início do Programa 

Jovem Agricultor do Futuro; Coleta seletiva; Notificações (animais em áreas de preservação e 

queimada urbana); Evento em Novo Horizonte com o Secretário de Estado de Meio Ambiente e 

PMVA. 

Deliberações: O COMDEMA manifestou-se positivamente quanto ao plantio das 2.000 árvores, 

tendo em vista o cumprimento de um TCRA, bem como solicitou acompanhamento durante a 

fiscalização e monitoramento do aterro sanitário. Manifestou-se positivamente quanto ao início do 

programa jovem agricultor do futuro, já que o mesmo é de fundamental importância para os jovens 

entre 14 e 17 anos do município. Deliberou também que a coleta seletiva deve ocorrer de maneira 

organizada, com o estabelecimento efetivo dos dias de coleta e horários. Também ocorreu na 

referida reunião, a concordância no envio de notificações a donos de animais que os mantêm em 

áreas de preservação, bem como a positividade em relação à autuação dos mesmos.  

 

*91ª reunião ordinária: 27 de abril de 2017 

Pauta: Prorrogação do prazo de fechamento do sistema do PMVA (08/05); 1ª Pré-certificação; 

Fiscalização intensa quanto à Arborização Urbana; Treinamento e capacitação dos podadores e 

novas regras para 2017; Reunião na CETESB e adequação do aterro sanitário e CGR. 

Deliberações: O COMDEMA concordou que a prorrogação do prazo para 08 de maio foi positiva, 

tendo em vista a quantidade de documentos que devem ser organizados para o envio junto à SMA e 

enfatizou que para a primeira pré-certificação será difícil a obtenção da pontuação mínima, pois 

muitos projetos e ações ambientais ainda estão no início do desenvolvimento, sendo assim, não é 

possível ainda a obtenção de resultados finais. Além disso, deliberou quanto à necessidade de 

autuação a munícipes que erradicam árvores sem autorização prévia da prefeitura. O COMDEMA 

também manifestou-se positivamente quanto à reunião para treinamento e orientação dos podadores 

do município de Pirangi, já que os mesmos devem atuar em parceria com a prefeitura e com o meio 

ambiente, evitando a erradicação e podas desnecessárias. Finalizando, deliberou a necessidade em 

caráter emergencial da organização da área do aterro sanitário, tendo em vista a reunião realizada 

junto à CETESB de Barretos. 

 

Pirangi, 28 de abril de 2017. 

 

 

 
ANAIRA DENISE CARAMELO 

Presidente do COMDEMA 
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Pautas e Deliberações do COMDEMA 

 

Período: maio/2017 a julho/2017 

 

 

*1ª reunião extraordinária: 05 de maio de 2017 

Pauta: Participação do Município de Pirangi no Comitê de Bacia Hidrográfica Turvo/Grande. 

Deliberações: O COMDEMA deliberou positivamente quanto à participação do município de 

Pirangi em Câmaras Técnicas do Comitê de Bacia Hidrográfica Turvo/Grande. O Prefeito de 

Pirangi participou da 59ª reunião extraordinária em 31/03/2017 no DAEE de São José do Rio Preto, 

e integrou por meio de deliberação publicada no site www.comitetg.sp.gov.br, o segmento 

“Município” para o biênio 2017 a 2019, como titular. 

 

*2ª reunião extraordinária: 07 de maio de 2017 

Pauta: Apresentação do RGA para manifestação e ciência dos membros para a primeira Pré-

Certificação do PMVA. 

Deliberações: O COMDEMA manifestou-se positivamente quanto ao RGA a ser apresentado ao 

PMVA para a primeira pré-certificação ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

Durante a reunião, deliberou-se quanto à apresentação do mesmo para os critérios avaliados: Esgoto 

Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Cidade Sustentável, Gestão das 

Águas, Qualidade do Ar, Conselho Ambiental, Uso do Solo, Estrutura e Educação Ambiental. 

 

*92ª reunião extraordinária: 22 de junho de 2017 

Pauta: Resultado da primeira pré-certificação do PMVA; Pontuação do Município; Reunião 

estratégia ambiental intermunicipal; Curso de conservação do solo na APTA; Mudança de membros 

do COMDEMA; Consórcio para destinação do lixo; Comemorações da Semana do Meio Ambiente. 

Deliberações: O COMDEMA manifestou-se positivamente quanto à primeira avaliação do PMVA 

quanto à primeira pré-certificação que ocorreu em Mogi das Cruzes no dia 08 de junho de 2017. E à 

partir da pontuação, serão realizadas as correções e adequações do programa (41.99 pontos). Quanto 

à reunião estratégia ambiental intermunicipal entre Pirangi, Vista Alegre do Alto, Monte Alto, 

Taiúva, Cândido Rodrigues e Fernando Prestes, foram tratados assuntos de interesse regional, tais 

como resoluções dos conselhos de meio ambiente, liberação do “Morrinho” para passeios 

ecológicos, planejamento de cursos junto à APTA, etc. Quanto à mudança dos membros do 

COMDEMA, foi realizado um agradecimento pela presidente e ocorreu o anúncio da mudança na 

composição para a próxima reunião ordinária. Quanto ao consórcio, também ocorreu uma 

deliberação para a continuidade e efetividade do consórcio para a destinação dos resíduos 

domésticos da região em aterro consorciado, por meio da SMA, que atualmente está liberando 

recursos para essa finalidade. Concluindo, deliberou que a semana do meio ambiente deve sempre 

ser ativa e envolver o maior número possível de pessoal para que a conscientização ambiental seja 

sempre efetiva. 

 

*93ª reunião extraordinária: 18 de julho de 2017 

Pauta: Nomeação dos novos membros; Capacitação do PMVA em Salto; Agendamento da reunião 

referente à apresentação do RGA da 2ª Pré-certificação. 

Deliberações: Os membros foram empossados em 18 de julho de 2017 e apresentaram-se, 

explanando sobre a importância em integrarem o conselho. Ficou estabelecida a seguinte 

composição: I – Representantes do Poder Público Municipal: a) ANAIRA DENISE CARAMELO – 
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Depto. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; b) ELAINE THEREZINHA MATTIOLI 

COVIELLO – Depto. de Educação; c) JOSÉ ROBERTO MASSAROPE – Depto. Engenharia;d) 

LAISA PAULA MAGALHÃES – Gabinete; e) WAGNER LUIS DE CARVALHO – Depto. de 

esportes, Cultura e Turismo; II – Representantes da Sociedade Civil: a) ANA CAROLINA 

PEDROSA – Representante do SENAR; b) ANGELA APRECIDA FERRACINE CARAMELO – 

Representante social; c) ANTONIO CARLOS CHIERATI JUNIOR – Representante da defesa 

civil; d) LETÍCIA MASSABNI – Bióloga e representante da comunidade; e) PEDRO CASSOLI 

NETO – Representante da comunidade religiosa. Nessa primeira reunião de nova composição, o 

conselho deliberou sobre a importância na continuidade de participação efetiva das capacitações 

promovidas pelo PMVA, a exemplo do evento que ocorreu em Salto. Também manifestou-se 

positivamente quanto à reunião que será realizada em 03 de agosto para a apresentação do RGA e 

do PMVA para os novos integrantes. 

 

Pirangi, 19 de julho de 2017. 

 

 

 
ANAIRA DENISE CARAMELO 

Presidente do COMDEMA 

 


