
Pautas e Deliberações do COMDEMA 

Período: janeiro a dezembro de 2019 

 

 

*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 

os membros mostraram-se favoráveis às notificações e autuações. Em consonância a isso, também 

se deliberou 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 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 houve 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 houve 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. Ela iniciou no dia 



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

situavam 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 uma vista um automonitoramento, visando a qualidade no tratamento. Esse 

acompanhamento ocorreu no dia 18/03/2019. Também se deliberou 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. Também foi deliberada a Resolução nº 03/2019 referente ao COMDEMA, 

que “DISPÕE SOBRE A NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO COMDEMA DE PROJETOS DE 

LEI RELATIVOS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS MUNICIPAIS ANTES DA APROVAÇÃO 

PELA CÂMARA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA. Cabe ressaltar que todos os membros do 

COMDEMA deliberaram a resolução e mostraram-se satisfeitos com esse avanço. 

 

*114ª reunião ordinária: 12 de abril de 2019 

 

Pauta: Documentação enviada ao PMVA: qualificação para a certificação; Apresentação do 

cronograma de substituição/manutenção da frota municipal; Reunião CBHTG – 27/03/2019. 

Deliberações: Os membros do conselho deliberaram positivamente quanto às ações desenvolvidas 

pelo município de Pirangi quanto à qualificação para a certificação, estando de acordo com o 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL, assim como com os documentos comprobatórios. Também 

foi positiva a avaliação do cronograma de substituição/manutenção da frota à diesel da prefeitura de 

Pirangi, já que houve a substituição de 2 veículos devido à emissão excessiva de fumaça preta. 

Também foi realizada a aquisição de 3 novos veículos no ciclo 2019 (micro ônibus). Também foi a 

bordada a participação do município de Pirangi na reunião do CBH-TG que ocorreu no dia 

26/02/2019, onde foram apresentadas as expectativas de recursos financeiros para pleitos 

FEHIDRO 2019. 

 

*115ª reunião ordinária: 22 de maio de 2019 

 

Pauta: Pareceres de extrações de árvores; Planejamento para a semana do meio ambiente; Gincana 

de arrecadação de óleo usado; EDUCAVERDE; Plano de contingência regional; Reunião da câmara 

técnica do CBHTG – 16/05/2019. 

Deliberações: No referido período houve apenas uma solicitação para erradicação de árvores e a 

mesma foi concedida devido à necessidade. Além disso, os membros do COMDEMA deliberaram 

positivamente quanto ao planejamento ambiental da semana do meio ambiente, que contará com 

uma programação especial envolvendo palestras, plantio de árvores, distribuição de marcadores de 

texto, dentre outros. Durante as comemorações, os membros do conselho destacaram como 

importante, a intensificação da campanha de coleta do óleo de frituras usado. Em função disso, está 

havendo a inserção de uma gincana de arrecadação nas escolas para posterior premiação de turmas 

que se destacarem. Outro assunto discutido foi o projeto EDUCAVERDE desenvolvido em parceria 

com o CODEVAR, que possui como finalidade incrementar a arborização da cidade por meio de 

um plantio educativo. Também houve a adesão no dia 17 de maio de 2019 ao Plano de 

Contingência Regional, que foi assinado pelo prefeito e encaminhado a Barretos, com a finalidade 

de preparar o município para o período de estiagem. Concluindo, Pirangi participou também no dia 

16 de maio da reunião da câmara técnica que ocorreu no CBH-TG, com a finalidade de auxiliar na 

avaliação de projetos para pleitos de 2019 do FEHIDRO. Sendo assim, os membros do 

COMDEMA deliberaram positivamente quanto aos temas discutidos em pauta. 

 



*116ª reunião ordinária: 19 de junho de 2019 

 

Pauta: Pareceres de extrações de árvores; Ações da semana do meio ambiente; Campanha de lixo 

eletrônico; Articulação intermunicipal e CODEVAR; Ações PMVA (certificação final). 

Deliberações: No referido período houve 3 solicitações para erradicação de árvores e as mesmas 

foram concedidas, já que as necessidades foram comprovadas. Também houve uma deliberação 

positiva quanto às comemorações da semana do meio ambiente, já que foram realizados diversos 

eventos na rede municipal de ensino, assim como ações de plantio de árvores, palestras, teatros, etc. 

Também foi intensificada no mês de junho a campanha de coleta do lixo eletrônico, tendo em vista 

a destinação correta deles por estabelecimento de novos pontos de coleta nas instituições parceiras 

da prefeitura. Outra deliberação do COMDEMA foi a necessidade de intensificação das ações 

intermunicipais. Diante disso, ocorreu no dia 17 de junho um encontro entre os municípios 

conveniados (Pirangi, Vista Alegre do Alto, Cândido Rodrigues e Fernando Prestes) para a 

definição de metas e estratégias para o segundo semestre. Além disso, foram planejadas ações de 

recuperação de áreas degradadas dos municípios. Finalmente, foi deliberado pelo COMDEMA 

sobre a importância em continuar aprimorando as ações e desenvolvendo os relatórios do PMVA 

para a certificação final que ocorrerá em dezembro. 

 

*117ª reunião ordinária: 24 de julho de 2019 

 

Pauta: Pareceres de extrações de árvores; Posse dos novos membros; Premiação ANAMMA; 

Qualificação do PMVA (11/07/2019). 

Deliberações: A reunião nº 117 representou um evento muito importante, já que permitiu atribuir a 

posse aos novos conselheiros do COMDEMA, sendo eles: ANAIRA DENISE CARAMELO 

SILVEIRA, ELAINE THEREZINHA MATTIOLI COVIELLO, JOSÉ ROBERTO MASSAROPE, 

THAÍS DE CARVALHO, WAGNER LUIS DE CARVALHO,  ELIZABETE APARECIDA 

SANT’ANA FERRACINE, LAISA PAULA MAGALHÃES, LUCIANI APARECIDA COVIELO 

MENDES DE CAMPOS, SILVANA APARECIDA NORBERTO MARINO e TEREZA DE 

JESUS FIORIN CARVALHO. Além dessa deliberação, no referido período houve 3 solicitações 

para erradicação de árvores e as mesmas foram concedidas, já que as necessidades foram 

comprovadas. Dois eventos marcaram os meses de junho e julho. Um deles ocorreu em Campinas, 

no dia 27 de junho, onde a ANAMMA (Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio 

Ambiente) em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio da Secretaria de 

Articulação Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC), promoveu a organização de uma lista de 

municípios que se destacaram na gestão ambiental em todo o país. Diante disso, foi realizado 

durante o evento “II Fórum Brasil de Gestão Ambiental”, o reconhecimento por ações ambientais 

de todos os municípios previamente selecionados. Estiverem presentes no evento representantes de 

todos os estados brasileiros, incluindo São Paulo, que teve na ocasião 11 municípios indicados. 

Dentre eles, Pirangi foi selecionado e recebeu o “Prêmio Destaque em Gestão Ambiental 

Municipal”. Além disso, ocorreu em 11 de julho no município de Bauru o evento de qualificação 

para a certificação ambiental estadual do PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL (PMVA), que 

tem como finalidade avaliar o desempenho ambiental dos municípios paulistas. Durante o evento, 

que pontua os municípios em uma escala de 0 a 100, foi apresentada a pontuação de todas as 645 

cidades do estado de São Paulo quanto às ações ambientais. Durante o evento, Pirangi destacou-se 

novamente, obtendo 83,23 pontos, o que significa ocupar a 10ª posição no estado de São Paulo. 

 

*118ª reunião ordinária: 21 de agosto de 2019 

 

Pauta: Pareceres de extrações de árvores; Atualização do Programa Municipal de Educação 

Ambiental; Queimada urbana; Manifestação do conselho sobre o cronograma de manutenção e 

substituição da frota à diesel; Estabelecimento de dia de poda (legislação municipal); RECURSO 

FEHIDRO 2019. 



Deliberações: Ocorreram no mês de agosto duas solicitações para erradicação de árvores e as 

mesmas foram concedidas, já que as necessidades foram comprovadas. Foi identificada também a 

necessidade de atualização do Programa Municipal de Educação Ambiental, já que é necessário o 

envio para o PMVA do cronograma atualizado das ações desenvolvidas. Sendo assim, o 

COMDEMA delibera a necessidade de reunião entre os membros da comissão de educação 

ambiental. Devido também ao aumento da incidência de queimadas, o COMDEMA deliberou sobre 

a necessidade de intensificação de campanhas e panfletagem. Para isso, elaborou-se um conteúdo 

informativo: “Queimada Urbana é Crime! Apague essa Ideia”. Com o período de estiagem, a baixa 

umidade do ar prevalece em nossa região. Em função disso, o Departamento de Agricultura, 

Abastecimento e Meio Ambiente orienta toda a população quanto à prevenção de queimadas na área 

urbana. A prática do uso do fogo é criminosa e de acordo com a Lei Municipal nº 2.095/2010, 

regulamentada pelo Decreto nº 2.131/2010, é sujeita a multa que varia de R$132,65 a R$318,36, 

dependendo do crime praticado. Além do valor da multa, o infrator será obrigado a reparar os danos 

causados. Em caso de queimadas, acione a fiscalização pelos telefones 3386-1690 ou 3386-9600. 

Quando o incêndio for de grande proporção, acione também o serviço do Corpo de Bombeiros pelo 

número 193. Algumas dicas são: Manter os terrenos limpos; descartar adequadamente bitucas de 

cigarros; não soltar balões; Não realizar queima de lixo, folhas ou outros resíduos em quintais, áreas 

verdes ou locais públicos!  As queimadas colocam em risco a qualidade ambiental, além de 

causarem riscos de incêndios e acidentes, prejudicando a saúde da população. Também ocorreu uma 

manifestação positiva do COMDEMA quanto ao cronograma de manutenção e substituição da frota 

à diesel da prefeitura, já que na avaliação do PMVA quanto à qualificação, houve uma indicação de 

necessidade de APROVAÇÃO ou NÃO APROVAÇÃO pelo conselho. Sendo assim, ficou 

aprovado. O município de Pirangi foi contemplado com o valor de R$131.916,74 para a 

SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS DO 

MUNICÍPIO DE PIRANGI. Além disso, foi aprovado e encontra-se em fase de licitação a abra 

também financiada pelo FEHIDRO intitulada de DESASSOREAMENTO DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS DE PIRANGI. Foram estabelecidos também pelo Decreto nº 

3.024/2019, os dias da semana que poderão ser realizados cortes e podas de árvores, com a 

finalidade de estabelecer uma rotina de limpeza da cidade, tendo em vista melhorar a qualidade 

ambiental. Sendo assim, o COMDEMA manifestou-se positivamente. 

 

*119ª reunião ordinária: 18 de setembro de 2019 

 

Pauta: Plano de Gestão ambiental e documentos comprobatórios enviados ao PMVA. 

Deliberações: O COMDEMA manifestou-se positivamente quanto ao Plano de Gestão ambiental e 

documentos comprobatórios enviados ao PMVA para a certificação final. Grande parte dos 

documentos já havia sido apresentada na reunião datada de 12 de abril. Sendo assim, para essa etapa 

foram realizadas atualizações e correções necessárias que foram indicadas nas observações dos 

avaliadores. Diante disso, o COMDEMA manifestou-se favorável às ações desenvolvidas e 

documentos apresentados. 

 

*120ª reunião ordinária: 17 de outubro de 2019 

 

Pauta: Ata digital; Finalização do envio dos documentos referentes ao PMVA; Pareceres de 

extrações de árvores; Perfuração de poço anexo ao São Pedro; Campanhas de coleta do óleo usado, 

lixo eletrônico e lâmpadas. 

Deliberações: O COMDEMA manifestou-se positivamente quanto à realização das atas digitais, já 

que o livro ata foi encerrado na última reunião. Além disso foi realizado o envio de todos os 

documentos comprobatórios do PMVA, tendo em vista a certificação do presente ciclo do PMVA. 

Além disso, cabe destacar que iniciou-se a perfuração de um poço em Pirangi, anexo ao poço São 

Pedro, com a finalidade de manter o abastecimento de água da cidade, já que estavam havendo 

problemas com o sistema de abastecimento anterior. Quanto à autorização para extração de árvore, 



ocorreu no período apenas uma solicitação, que foi devidamente autorizada. As campanhas de 

arrecadação de óleo de frituras usado e lixo eletrônico também se encontraram em vigor no período, 

tendo em vista a realização da destinação correta e reaproveitamento.  Diante disso, o COMDEMA 

manifestou-se favorável às ações desenvolvidas e documentos apresentados. 

 

*121ª reunião ordinária: 21 de novembro de 2019 

 

Pauta: Apresentação de cronograma de manutenção/substituição de frota à diesel; Pareceres de 

extrações de árvores; Educação ambiental na rede de ensino; Abertura de edital para estágio no 

setor ambiental. 

Deliberações: Foi deliberada pelo COMDEMA a aprovação do cronograma de 

manutenção/substituição de frota à diesel, já que está prevista a aquisição de um novo veículo no 

próximo mês, tendo em vista a renovação da frota. Quanto aos pareceres de extrações de árvores, os 

três requerimentos foram aprovados, já que durante inspeção da bióloga responsável, constatou-se 

real necessidade. Outro tema deliberado foi a necessidade de continuidade das ações de educação 

ambiental na rede de ensino, pois elas vêm dando resultados muito positivos. Finalizando, o 

COMDEMA deliberou positivamente quanto à abertura de edital para estágio no setor ambiental. 

 

*122ª reunião ordinária: 19 de dezembro de 2019 

 

Pauta: Alteração da data da certificação; Pareceres de extrações de árvores; Finalização das ações 

planejadas para 2019; Perspectivas para 2020; Conclusão do desassoreamento da ETE. 

Deliberações: Foi anunciado pelo PMVA que a certificação ocorrerá apenas no mês de março de 

2020, sendo assim, haverá a necessidade de aguardar novos posicionamentos. Quanto aos pareceres 

para extrações de árvores, nesse período foram realizados 4 protocolos, que foram aprovados por 

unanimidade pelo COMDEMA, já que houve vistorias nos locais e constatações de reais 

necessidades. Foi deliberada pelo COMDEMA a finalização das atividades referentes a 2019 e a 

necessidade de planejamento para 2020 em função das diretivas do PMVA, visando melhorar de 

maneira gradual e contínua as ações ambientais desenvolvidas em Pirangi. Outro assunto da pauta 

deliberado positivamente foi a conclusão do desassoreamento da ETE, que teve como finalidade 

melhorar a eficiência do tratamento. 

 

 

 

 

 
ANAIRA DENISE CARAMELO SILVEIRA 

Presidente do COMDEMA 

 


