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Pautas e Deliberações do COMDEMA 

Período: outubro/2018 a março/2019 

 

*108ª reunião ordinária: 16 de outubro de 2018 

Pauta: Expectativas e envio de documentos do PMVA para certificação; Documentação FEHIDRO 

para desassoreamento da ETE; Análises de pareceres para extração de árvores. 

Deliberações: Foram deliberados nessa reunião assuntos relativos à certificação final, tendo em 

vista que foram entregues todos os documentos ao PMVA dentro do prazo estipulado, antes do dia 

01/10/2018. Também foram realizadas as complementações relativas ao FEHIDRO quanto à 

solicitação realizada para o desassoreamento da ETE, tendo em vista que o recurso financeiro será 

liberado em 2019. Também foram deliberados pareceres positivos quanto à extração de árvores de 

acordo com os requerimentos números 32 e 33/2018 pelos conselheiros ambientais. 

 

*109ª reunião ordinária: 13 de novembro de 2018 

Pauta: Intensificação da limpeza da cidade; Solicitação de cursos do SENAR para 2019; Feira 

livre; Análises de pareceres para extração de árvores. 

Deliberações: Foram deliberados positivamente os assuntos relativos à limpeza da cidade, tendo 

em vista que devido aos períodos chuvosos, é aumentado o risco de proliferação do mosquito da 

dengue, principalmente em pneus inservíveis. Outro tópico deliberado pelo COMDEMA foi a 

solicitação de cursos do SENAR, incluindo o programa “Jovem Agricultor do Futuro” e também o 

curso de orquídeas. Também foram deliberadas as solicitações de extrações de árvores por meio dos 

requerimentos números 36, 37 e 38. 

 

*110ª reunião ordinária: 18 de dezembro de 2018 

Pauta: Certificação do PMVA; Participação de reunião do CBHTG para diretrizes de 2019; 

Modificações na solicitação FEHIDRO PARA 2019; Análises de pareceres para extração de 

árvores. 

Deliberações: A certificação do PMVA ocorrerá no dia 20 de dezembro e as expectativas dos 

membros do conselho são boas, tendo em vista que foi realizado um trabalho muito intenso no ciclo 

2018. Deliberou-se também que a participação em reuniões do CBHTG são muito positivas, 

principalmente devido ao fato de facilitarem o acesso da prefeitura ao que acontece com os recursos 

hídricos não só de Pirangi, mas também da região. Na reunião do dia 17/12/2018 foram tratados 

assuntos relativos à eleição do biênio 2019-2021. Deliberou-se também a necessidade de uma nova 

complementação no projeto do FEHIDRO junto à Cetesb de São Paulo, conforme solicitado por 

agente técnico. Finalmente, deliberou-se positivamente a erradicação das árvores relativas aos 

protocolos 38, 39, 40 e 41. Cabe destacar ainda que para cada árvore arrancada, o solicitante deve 

plantar outra no mesmo local ou em outro caso o mesmo esteja comprometido.  

 

*111ª reunião ordinária: 22 de janeiro de 2019 

Pauta: Certificação de Pirangi no PMVA com nota 88,73; Intensificação da fiscalização de 

catadores e resíduos descartados incorretamente; Descarte de pneus; Início da revisão dos planos 

municipais (saneamento e resíduos sólidos); Edital para estágio; Análises de pareceres para extração 

de árvores. 

Deliberações: A reunião teve início com uma solenidade de premiação ao município de Pirangi que 

novamente foi certificado pelo PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL, já que no evento no 

Palácio dos Bandeirantes a pontuação atribuída a Pirangi foi de 88,73 pontos, superando a nota do 

ano de 2017. Portanto, todos os membros mostraram-se satisfeitos com o resultado. Outro tema 

deliberado foi a intensificação da fiscalização de catadores e resíduos descartados incorretamente 

em Pirangi, já que com as chuvas os problemas com a transmissão da dengue são recorrentes. Todos 
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os membros mostraram-se favoráveis às notificações e autuações. Em consonância a isso, também 

deliberou-se para a intensificação da coleta de pneus inservíveis na cidade, visando eliminar 

criadouros e solucionar um problema ambiental por meio da parceria com a RECICLANIP. Outro 

tema deliberado de maneira positiva foi o início da revisão dos planos diretores de saneamento 

básico e também de resíduos sólidos, já que em setembro/2019 os mesmos completarão 4 anos. 

Encontram-se abertas vagas de estágio para o setor ambiental, sendo assim, os membros do 

conselho ficaram encarregados de auxiliarem na divulgação. Finalmente não houveram solicitações 

de extrações de árvores para serem analisadas pelo COMDEMA. 

 

*112ª reunião ordinária: 27 de fevereiro de 2019 

Pauta: Arrastão – 06/03/2019; Participação em reunião do CBH-TG; Análises de pareceres para 

extração de árvores; Capacitação em Tabapuã: 21/02/2019; Complementação de documentos – 

FEHIDRO; Resultado do estágio. 

Deliberações: O COMDEMA deliberou sobre a importância e necessidade da realização de um 

arrastão na cidade, visando eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue. Também 

deliberou sobre a continuidade na participação como representante do segmento “MUNICÍPIO” 

junto ao CBHTG, já que no dia 26/02 foi realizada a eleição dos membros e câmaras técnicas. 

Também ocorreu uma deliberação negativa quanto à extração de uma árvore, sob o número de 

requerimento 01/2019, já que não foi evidenciada a necessidade de remoção. Realizou-se também 

no município de Tabapuã, no dia 21/02, uma capacitação presencial para a instrução quanto a 

alguns temas pontuais do PMVA, sendo eles a estrutura, educação ambiental, habitação sustentável 

e conselho ambiental. Nesse evento estiveram presentes a interlocutora, a diretora de educação e a 

chefe de gabinete de Pirangi. Novamente foi deliberada a necessidade complementação de 

documentos junto á CETESB quanto ao processo do FEHIDRO para a obtenção de recursos 

financeiros para o desassoreamento da ETE. Finalmente, não houveram interessados nas vagas de 

estágio do CIEE para o setor de meio ambiente da prefeitura de Pirangi. 

 

*113ª reunião ordinária: 27 de março de 2019 

Pauta: Estágio voluntário; Extração e plantio de árvores – ginásio de esportes; Início do JAF/2019; 

Coleta de água bruta e amostras da ETE; Preparo de documentos – PMVA; Comemorações do dia 

da água. 

Deliberações: A reunião iniciou-se com uma informação positiva, já que mesmo não havendo 

inscritos para a vaga de estágio remunerado, houve uma demanda voluntária para o cumprimento do 

estágio obrigatório por parte de uma graduanda em ciências biológicas. A mesma iniciou no dia 

18/03/2019. Também foram deliberados assuntos relativos à substituição de árvores que situavam-

se ao entorno do ginásio de esportes, tendo em vista que as mesmas estavam danificando a estrutura 

do imóvel e ocasionando periculosidade aos que desfrutam do local. Foram plantadas 17 árvores 

adequadas ao entorno. Também foi deliberada a necessidade de acompanhamento da interlocutora 

do PMVA durante as coletas tanto de água bruta como também de amostras na ETE municipal, 

tendo um vista um automonitoramento, visando a qualidade no tratamento. Esse acompanhamento 

ocorreu no dia 18/03/2019. Também deliberou-se quanto à necessidade do preparo dos documentos 

do PMVA, já que o prazo para o envio dos documentos para a qualificação da certificação é até 

15/04/2019. Finalizando, foi deliberada a importância da comemoração do dia da água, sendo 

assim, o COMDEMA parabeniza a prefeitura por ter realizado diversas atividades, que envolveram 

palestras, soltura de alevinos, plantio de árvores, visita na ETE, visita em nascentes, dentre outros. 
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