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Pautas e Deliberações do COMDEMA 

Período: novembro/2017 a setembro/2018 

 

*97ª reunião ordinária: 07 de novembro de 2017 

Pauta: Expectativas para a certificação final do PMVA; Denúncia de envenenamento de árvore; 

Coleta e destinação de óleo de frituras; Reunião do Comitê de Bacia – Ato convocatório; 

Orientações sobre raios. 

Deliberações: Durante a reunião foram discutidas as expectativas para a certificação final do 

PMVA, que ocorrerá em dezembro, tendo em vista além dos benefícios ambientais, ter prioridade 

no recebimento de recursos do FECOP. Também foi deliberado para a  tomada de providências 

quanto à ocorrência do envenenamento de uma espécie arbórea localizada na área urbana de 

Pirangi. Também foi realizada uma campanha e coleta de óleo de frituras usado, que arrecadou 

cerca de 500 litros. O valor arrecadado foi revertido para as escolas investirem em projetos de 

educação ambiental. A prefeitura de Pirangi participou também da reunião promovida pelo CBH-

TG quanto à cobrança pelo uso da água, tendo em vista auxiliar os municípios quanto ao 

preenchimento da declaração para a emissão da cobrança. Também foram dadas orientações quanto 

a raios, já que essa é uma época em que os raios são bem mais intensos na região. Tal alerta teve 

como finalidade orientar a população para a prevenção.  

 

*98ª reunião ordinária: 05 de dezembro de 2017 

Pauta: Data da certificação final do PMVA; Coleta de lixo eletrônico; Diálogo intermunicipal de 

educação ambiental.  

Deliberações: A certificação final ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2017 no Palácio do 

Governador e terá como finalidade divulgar o ranking dos municípios quanto á certificação 

ambiental estadual e as perspectivas são boas, tendo em vista que Pirangi desenvolveu inúmeras 

ações ambientais. Foi realizada também uma coleta de lixo eletrônico em toda a cidade visando 

coletar todo o material inutilizado. A coleta pela empresa LED reciclagem Tecnológica ocorrerá no 

dia 14 de dezembro. Está sendo planejado também o I Diálogo Intermunicipal de Educação 

Ambiental, sendo assim, o COMDEMA manifestou-se positivamente quanto á realização da ação 

de integrar os municípios da região para a promoção desse evento de caráter regional. 

 

*99ª reunião ordinária: 09 de janeiro de 2018 

Pauta: Classificação de Pirangi no PMVA; Agendamento de audiência com o Secretário de Estado 

de Meio Ambiente; Cronograma de capacitações do PMVA; Metas para 2018 no quesito ambiental; 

Reunião CBH-TG; I Diálogo Intermunicipal de Educação Ambiental. 

Deliberações: Pirangi obteve uma excelente classificação geral no PMVA do ciclo 2017, com 

85,21 pontos, alcançando a 22ª colocação. Também foi realizada a solicitação de agendamento de 

audiência com o Secretário de Estado do Meio Ambiente, tendo em vista solicitar um caminhão 

pipa para a cidade que atualmente está carente nesse quesito, principalmente devido ao fato de que 

vem enfrentando sérios problemas em relação à água. Foi lançado também o cronograma de 

capacitação do PMVA e Pirangi participará no município de Jaboticabal, SP. No que se refere à 

metas para esse ano, destaca-se a intensificação das ações ambientais para a melhoria contínua da 

qualidade do meio ambiente e consequentemente da qualidade de vida da população. Quanto ao I 

Diálogo Intermunicipal de Educação Ambiental, o mesmo ocorrerá no dia 31 de janeiro e contará 

com a participação de palestrantes capacitados para abordarem a educação ambiental no ambiente 

escolar. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, através da Coordenadoria de 

Educação Ambiental, realizará uma palestra sobre a educação ambiental e sustentabilidade na 
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educação escolar com o Especialista Ambiental, Rodrigo Machado. Já os responsáveis pela 

Diretoria de Ensino Regional de Taquaritinga: Laís Helena Martinelli, Rogério Tadeu Fernandes e 

Rozemeire Rodrigues, discutirão sobre as estratégias interdisciplinares para promover a educação 

ambiental nas escolas. Dando sequência, serão abordados projetos para a prática da educação 

ambiental em sala de aula, com a professora especialista em gestão urbana, Sheila Moraes Raszl. 

 

*100ª reunião ordinária: 06 de fevereiro de 2018 

Pauta: I Diálogo Intermunicipal de Educação Ambiental; Capacitação do PMVA – alteração de 

local de participação para Jaboticabal; Desenvolvimento de ações do PMVA – ciclo 2018; 

Obtenção de Recursos do FEHIDRO – Limpeza da ETE; Atualização do Plano de Saneamento; 

Solicitação de recursos para aquisição de Pá carregadeira; Aprovação do JAF; Adequação de área 

de deposição de RCC e cumprimento de TCRA. 

Deliberações: O I Diálogo Intermunicipal de Educação Ambiental teve como tema para a discussão 

“O papel do educador na formação do cidadão sustentável”, e aconteceu na manhã do dia 31 de 

janeiro, no Centro de Eventos da Usina Nardini, em Vista Alegre do Alto. A comissão organizadora 

responsável pela realização do evento foi composta por representantes das prefeituras de Cândido 

Rodrigues, Fernando Prestes, Monte Alto, Pirangi e Vista Alegre do Alto, sendo um sucesso com a 

participação de cerca de 200 pessoas. Foi realizado nos dias 09 e 10 de janeiro no município de 

Jaboticabal, um treinamento promovido pela equipe do Programa Município Verde Azul, com o 

objetivo de apresentar aos interlocutores e suplentes as novas diretrizes e critérios para a avaliação 

do CICLO 2018 quanto à certificação ambiental. Estiveram presentes no treinamento a interlocutora 

do Programa Município Verde Azul de Pirangi, Anaira Denise Caramelo e também o prefeito, Luiz 

Carlos de Moraes, bem como os municípios vizinhos que atualmente compõem um grupo 

intermunicipal de ações ambientais no âmbito regional, representados por Vista Alegre do Alto pela 

interlocutora Daiane de Barros, pelo Interlocutor de Monte Alto Tadeu Veronezi Nunes e pelo 

Interlocutor de Fernando Prestes Antonio Osmar Segura. Com a abertura do edital FEHIDRO 2018, 

Pirangi elaborou um projeto para o desassoreamento da ETE, tendo em vista a melhoria da 

eficiência no tratamento.  O Plano de Saneamento está sendo atualizado pela atual empresa 

responsável pelo sistema de abastecimento de água e esgoto do município. Após aprovação, o 

mesmo será submetido à câmara municipal de vereadores. Também foi realizado o cadastramento 

do pedido de uma pá carregadeira junto ao MAPA tendo em vista promover a melhoria da 

qualidade e uso do solo, bem como fornecer aos produtores rurais equipamentos. Foi aprovado 

também para o desenvolvimento em 2018, o Programa Jovem Agricultor do Futuro, que tem como 

finalidade formar jovens profissionalmente para o desenvolvimento de técnicas agrícolas que visem 

o conservacionismo. Está sendo adequada também a área para deposição de RCC, já que a mesma 

foi alterada de local. Para isso foi realizado o cercamento da área, plantio de cerca viva e instalação 

de placa. Foi enviado também à CETESB um relatório parcial de TCRA referente à um 

reflorestamento. 

 

*101ª reunião ordinária: 06 de março de 2018 

Pauta: Curso de orquídeas; Cadastro de propostas no Ministério do Turismo; Projeto de limpeza da 

ETE; Documentações do PMVA; Discussão da nova resolução do COMDEMA; Agendamento para 

participação na reunião do CONSEMA; Ampliação do aterro municipal; Vistoria no Centro de 

Triagem. 

Deliberações: Será realizado nos dias 13, 14 e 15 desse mês um curso profissionalizante de 

orquídeas, voltado principalmente para produtores rurais com vistas à geração de renda por meios 

alternativos. Além disso, foram realizados cadastramentos de propostas no SICONV para obtenção 

de recursos financeiros para a construção de uma ciclovia no anel viário que interliga Pirangi à 

saída de Taiaçu, bem como a revitalização do mesmo. O CBH-TG solicitou a complementação de 
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alguns documentos quanto ao projeto apresentado para apreciação, tais como assinatura nas ARTs e 

também a ata da posse do prefeito. Tais documentos foram entregues destro do prazo visando obter 

condições ao recebimento do recurso financeiro que é fundamental para a manutenção do sistema 

da ETE. A nova resolução do COMDEMA também foi apresentada aos membros para apreciação e 

foi aprovada. A mesma será publicada na próxima reunião. Foi realizado também agendamento para 

participação na reunião do CONSEMA, sendo que a data ficou para o mês de agosto, já que antes 

desse mês não haviam vagas. Atualmente está tramitando a possibilidade de ampliação da área do 

aterro sanitário municipal, já que o espaço atual está se encerrando. Visando realizar a destinação 

correta, foi realizado um contrato com a empresa CGR para a destinação dos resíduos domésticos 

mediante necessidade. Nesse mês de maio também foi realizada uma vistoria no centro de triagem 

pelo engenheiro da CETESB de SP, o Fernando Antonio Wolmer, já que foi questionado pelo 

município a situação de “inadimplente” para o recebimento de recursos do FECOP. Durante a 

vistoria foram esclarecidas as dúvidas e explicado o motivo de pausa no processo de reciclagem, já 

que atualmente tramita a contratação de uma nova empresa para a realização do procedimento, 

tendo em vista que os catadores do município não aceitam o sistema de cooperativa e a prefeitura 

não tem condições de disponibilizar mão de obra. 

 

*102ª reunião ordinária: 04 de abril de 2018 

Pauta: Apresentação do RGA referente à qualificação da certificação do PMVA aos membros do 

COMDEMA; Publicação da Resolução do COMDEMA; Participação na reunião da câmara técnica 

do CBH-TG. 

Deliberações: No que se refere à Resolução do COMDEMA, que “DISPÕE SOBRE A 

NECESSIDADE DE ENVIO DE PARECER TÉCNICO PARA EXTRAÇÃO DE ESPÉCIES 

ARBÓREAS OU ARBUSTIVAS QUE COMPÕEM A ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

PIRANGI PARA AVALIAÇÃO PELO COMDEMA, QUE ESPECIFICA”, todos os membros 

mostraram-se favoráveis e tais avaliações começarão a ocorrer à partir da próxima reunião, tendo 

em vista a melhoria da qualidade e controle da arborização urbana no município de Pirangi. Além 

disso, hoje o suplente do PMVA compareceu na reunião da câmara técnica do CBHTG, realizada 

em São José do Rio Preto, já que Pirangi foi considerado como habilitado a receber recursos do 

FEHIDRO para a limpeza da ETE. Concluindo, foram deliberados assuntos relativos ao envio da 

documentação comprobatória do PMVA, já que o prazo se encerra no dia 16/04. Para isso, o 

Relatório de Gestão Ambiental foi apresentado a todos os membros do conselho de maneira 

impressa e também por meio de projeção com data show. Todos os membros mostraram-se 

favoráveis à documentação que será enviada ao programa. 

 

*103ª reunião ordinária: 08 de maio de 2018 

Pauta: Participação no treinamento da Defesa Civil; Campanha: Livre-se daquele pneuzinho; 

Planejamento para a semana do meio ambiente; Data para a qualificação da certificação. 

Deliberações: Participarão do treinamento da DEFESA CIVIL no município de Barretos, os 4 

brigadistas de Pirangi, incluindo o prefeito municipal e também a diretora de Agricultura, 

Abastecimento e Meio Ambiente. Tal evento tem como objetivo preparar os funcionários para o 

período de estiagem, onde a ocorrência de queimadas aumenta. O evento será no dia 15 de maio. 

Outro tema deliberado foi a campanha “Livre-se daquele pneuzinho” que será realizada no período 

de 14 a 18 de maio. A prefeitura irá colaborar intensamente com a campanha, promovendo as 

coletas e destinando os pneus por meio do convênio que possui com a Reciclanip. Quanto à semana 

do meio ambiente, está sendo elaborada a programação que contemplará esse ano principalmente o 

lixo eletrônico. Para isso, estão sendo elaborados materiais informativos para o atendimento de toda 

a rede de ensino no município. As comemorações ocorrerão de 4 a 8 de junho. O último tema 
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deliberado foi o pré-agendamento da qualificação para a certificação que ocorrerá no dia 28 de 

junho, porém, o município ainda aguarda o lançamento oficial do evento pela SMA. 

 

*104ª reunião ordinária: 12 de junho de 2018 

Pauta: Comemoração da Semana do Meio Ambiente; Elaboração de documentos para o PMVA; 

SNIS (esgoto e resíduos sólidos); CADRI; Campanha para proteção dos animais. 

Deliberações: A semana do meio ambiente contemplou diversas atividades educativas e práticas, 

que envolveram principalmente a campanha de coleta do lixo eletrônico, plantio de árvores, teatros, 

dentre outras ações que envolveram toda a rede de ensino da cidade. Cabe destacar, que todos os 

membros do COMDEMA manifestaram- se positivamente quanto às ações educativas. Outro tema 

deliberado foi a necessidade da continuidade da elaboração dos relatórios para o PMVA, tendo em 

vista a certificação final que ocorrerá em dezembro, porém, a data de entrega dos documentos 

comprobatórios está agendada para 01 de outubro. Quanto ao SNIS, foram realizados os 

levantamentos de todos os dados relacionados aos resíduos sólidos e ao saneamento básico, tendo 

em vista o cumprimento do prazo e manter de maneira regular a condição do município para o 

recebimento de recursos. Foi solicitado também à CETESB, o CADRI para o encaminhamento dos 

resíduos domésticos para o CGR de Catanduva, tendo em vista que o espaço do aterro sanitário de 

Pirangi está sendo encerrado. Finalizando, foi realizado no dia 09 de junho, o 1º Bazar da Pechincha 

em prol aos animais de rua de Pirangi, realizado pelos AMIGOS SOLIDÁRIOS DE ANIMAIS DE 

PIRANGI. Essa ação é muito importante para o atendimento da diretiva “Biodiversidade”, que 

prevê no critério BIO3, ações voltadas para a guarda responsável de cães e gatos. 

 

*105ª reunião ordinária: 10 de julho de 2018 

Pauta: Resultado da qualificação para a Certificação do PMVA; Treinamento em arborização 

urbana; Elaboração dos documentos referentes à certificação final; Correção dos arquivos 

comprobatórios enviados na qualificação para a pontuação integral na certificação final. 

Deliberações: No que se refere aos assuntos abordados por meio da pauta, o município e os 

membros do conselho ficaram muito satisfeitos com o resultado da qualificação para a certificação, 

já que atingiu quase 80 pontos. O treinamento de arborização urbana também foi satisfatório, já que 

permitiu que todos os podadores do município recebessem as instruções necessárias quanto à poda 

na cidade. Encontra-se também em andamento a elaboração dos documentos referentes á 

certificação final do PMVA que ocorrerá no final do ano, porém, o envio dos documentos será 

encerrado em 01/10/2018. Sendo assim, inicia-se agora a etapa de correção dos documentos para a 

certificação, visando obter boas notas para as diretivas desenvolvidas em Pirangi. O papel do 

COMDEMA tem sido fundamental para a execução desses processos. 

 

*105ª reunião ordinária: 14 de agosto de 2018 

Pauta: Reunião para estabelecimento de cooperativa de recicláveis; FEACOOP; Feira show livre; 

Curso de rosas; Etapa final PMVA; COMTUR. 

Deliberações: Encontra-se em andamento no município o estabelecimento da cooperativa de 

catadores para o incremento da reciclagem na cidade. Para isso, foi realizada uma reunião com os 

catadores e levantamento dos interessados. Atualmente, o processo encontra-se em fase de 

levantamento de documentos. Além disso, foi realizada com os jovens participantes do programa 

Jovem Agricultor do Futuro, uma visita em uma feira agrícola no município de Bebedouro, SP, 

denominada de FEACOOP, que inclusive, traz todos os anos lançamentos e novidades para o 

cultivo orgânico e sustentabilidade. Está tramitando também a implantação na cidade da feira livre, 

visando estimular os produtores rurais de Pirangi e região a comercializarem seus produtos, por 

meio de incentivos à agricultura orgânica e sustável. O curso de rosas em parceria com o SENAR 

também já foi iniciado e estão participando cerca de 12 pessoas. As aulas estão sendo feitas no 
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centro de educação ambiental e visa profissionalizar os participantes para o mercado de trabalho por 

meio de técnicas alternativas para a geração de renda. Em parceria com o COMDEMA, está 

atuando também o COMTUR, que vem auxiliando em várias ações no município, principalmente 

quanto ao incentivo ao turismo ecológico, que vem se estabelecendo na região desde janeiro. Além 

disso, vários projetos encontram-se em andamento com essa parceria. Finalmente, os documentos 

referentes à etapa final do PMVA estão sendo concluídos. 

 

*105ª reunião ordinária: 11 de setembro de 2018 

Pauta: Apresentação do Plano de Gestão Ambiental aos membros do Conselho, referente ao que 

será enviado ao PMVA para a certificação final. 

Deliberações: Dentre as deliberações feitas durante a reunião, cabe destacar que todos os membros 

do COMDEMA mostraram-se favoráveis às ações realizadas pelo departamento de agricultura, 

abastecimento e meio ambiente quanto às diretivas do PMVA, que foram complementadas durante 

a etapa final para a certificação que ocorrerá no dia 13 de dezembro. Foram realizados incrementos 

quanto à arborização, visando a capacitação dos profissionais e também a instituição do espaço 

árvore. Também foram realizadas ações de incremento quanto à gestão dos resíduos sólidos e ao 

combate do desperdício de água, com controles da qualidade e também da ETE. Quanto à 

biodiversidade foram realizadas ações de conservações e também controle da qualidade do uso do 

solo. Para educação ambiental e estrutura foram realizadas ações de fomento e ampliação de 

atividades, assim como para todos os outros itens da Resolução SMA 33/2018. 

 

 

 

 

 

 

Pirangi, 28 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 
ANAIRA DENISE CARAMELO 

Presidente do COMDEMA 
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