COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Piracicaba/SP
Lei Municipal n° 4233, de 27 de dezembro de 1996
1

“Ata da Reunião Ordinária de 14 de março de 2011”

2
3

1. Formação de quórum e início de reunião: Em 07/03/11 a Diretoria do COMDEMA

4

encaminhou mensagem eletrônica com o Ofício de Convocação para a Reunião Ordinária de

5

Março, à realizar-se em 14/03/11 às 15:30h nas instalações da ACIPI. Na mensagem foram

6

anexados as ATAS das Reuniões Ordinárias de Dezembro de 2010 e Fevereiro de 2011, o

7

Parecer da Câmara Técnica de Uso e Ocupação do Solo sobre “Gestão e Planejamento de

8

Áreas de Risco de Piracicaba e o Regulamento do Prêmio Destaque Ambiental 2011. Com a

9

primeira chamada às 15:30h e segunda, às 16:00h, reuniu-se o COMDEMA com a presença

10

de seus membros. Justificou a ausência a conselheira Carolina Furlan Carcaioli, conforme

11

lista de presença anexa.

12

2. Aprovação das Atas das Reuniões Ordinárias de Dezembro de 2010 e Fevereiro de

13

2011: Ambas ATAS aprovadas por todos os presentes, mas com a solicitação de alteração do

14

Conselheiro Décio Cruciani na ATA de Fevereiro, com inserção de complementos ao seu

15

comentário localizado entre as linhas 105 e 108 da ATA. A redação passa então a ser: “O

16

Conselheiro Décio Cruciani elogiou o trabalho da Defesa Civil, mas considera que a mesma

17

deve possuir uma equipe própria e que seja bem treinada e equipada. Além disso, solicitou

18

que o poder público empreenda esforços para reformular e melhorar o atual sistema de

19

drenagem urbano e de galerias pluviais, e realize ampla divulgação dos estudos sobre áreas

20

alagáveis e de risco já existentes.”

21

3. Informes:

22

3.1. Informes da Diretoria:

23

3.1.1. Site do COMDEMA está funcionando no endereço www.comdema.piracicaba.sp.gov.br

24

3.1.2. Comissão Eleitoral do COMDEMDA realizou consulta à OAB e ao jurídico da Prefeitura

25

para alguns esclarecimentos sobre o processo de renovação dos Conselheiros.

26

3.1.3. O COMDEMA possui uma cadeira no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, e

27

solicitou-se a indicação de um Conselheiro Titular e um Suplente. Para maiores

28

esclarecimentos, todos os documentos sobre este Conselho serão disponibilizados a todos

29

por meio eletrônico.

30

3.1.4. O COMDEMA também possui uma cadeira no Conselho do IPPLAP (Instituto de

31

Pesquisa e Planejamento de Piracicaba), e a mesma solicitação foi realizada. Os

32

Conselheiros Renato Morgado e Ricardo Schmidt demonstraram interesse e serão os

33

representantes do COMDEMA neste Conselho.
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3.1.5. Convite para evento de Mobilidade Sustentável: COMDEMA foi convidado pela

35

Comissão do Campus Luiz de Queiroz (ESALQ/USP) a participar da discussão que ocorrera

36

nesta 3ª feira (15/03) sobre Mobilidade Sustentável interna do campus. O Conselheiro e

37

Presidente Renato Morgado participará representando o COMDEMA.

38

3.2. Licenciamento Ambiental Municipalizado: O Sr. Carlos Ambrosano, responsável da

39

SEDEMA pelo Licenciamento Ambiental Municipalizado, informou que desde o dia 1 de

40

março, a Prefeitura de Piracicaba é responsável pelo licenciamento de pequenas empresas

41

com impacto local e pela Agenda Verde (retirada de árvores nativas em áreas privadas e

42

análise das APP's municipais).

43

3.3. Repasse do evento sobre Ciclofaixas em Piracicaba: A Sra. Mirian Rotter, realizadora

44

do evento, contextualizou a dificuldade de se movimentar de bicicleta no município e que a

45

levou a criar um movimento em redes sociais que obteve boa repercussão. A partir daí, surgiu

46

a idéia da realização deste evento, que contou com diversos apoios e parcerias, e que

47

abordou questões como o planejamento e dispositivos legais para as ciclofaixas (inclusive,

48

Piracicaba possui um Plano Cicloviário desde 2001); legislação de trânsito e o respeito ao

49

pedestre e ciclista; carro como um status social; o uso da bicicleta como transporte, além do

50

esporte e lazer. Para mais informações: www.gatomalhado.com.br

51

4. Parecer da Câmara Técnica de Uso e Ocupação do Solo sobre Gestão e

52

Planejamento de Áreas de Risco de Piracicaba: O Conselheiro Ronalton Machado,

53

Coordenador da CT Uso e Ocupação do Solo, realizou breve apresentação do Parecer e

54

sobre o seu processo de construção, que contou com a participação de diversos convidados

55

que participaram da Reunião Ordinária de Fevereiro.

56

4.1. Sala de Situação PCJ: Antes de se iniciar o momento de discussão sobre o Parecer,

57

convidou-se o Sr. Luiz Roberto Moretti e a Sra. Aline Frederice, ambos do DAEE, para

58

realizarem uma apresentação sobre a estrutura e o funcionamento da Sala de Situação PCJ.

59

E funcionando desde o final de 2010, a Sala fica localizada nas dependências da Diretoria da

60

Bacia do Médio Tietê (BMT) do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), em

61

Piracicaba/SP, e possui ainda poucos recursos, mas já cumpre com as seguintes funções:

62

1. acompanhar as redes telemétricas de pluviometria, fluviometria e de qualidade das águas

63

disponibilizando os dados monitorados;

64

2. permitir, com auxílio de ferramentas computacionais, que pessoas qualificadas tomem

65

decisões sobre a operação dos reservatórios das bacias PCJ (liberação e/ou restrição de

66

vazões) e ações de alerta e emergência, em situações de cheias, estiagens ou acidentes,
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67

acionando-se órgãos públicos, operadores de sistemas de saneamento e a Defesa Civil,

68

quando necessário;

69

3. fornecer informações para elaboração de estudos mais detalhados e/ou específicos como

70

Relatórios de Situação das Bacias PCJ e Planos de Bacias, dentre outras.

71

Neste início, a Sala recebe informações somente de 20 estações instaladas por toda a Bacia

72

Hidrográfica dos Rio Capivari, Jundiaí e Piracicaba (PCJ), mas apesar das dificuldades com

73

vandalismo nestas estações, pretende-se triplicar este número para melhorar a qualidade das

74

informações hoje adquiridas. Para dar publicidade a toda esta informação, criou-se o site

75

www.saladesituacaopcj.org.br, onde se encontram informações sobre monitoramentos

76

hidrometeorológicos; boletins diários (Sala de Situação PCJ, SABESP e da Sala de Situação

77

da ANA); boletins mensais (Sala de Situação PCJ); e boletins de monitoramento do Sistema

78

Cantareira (Sala de Situação da ANA). Finalizando a apresentação, o Sr. Luiz informou que

79

existe um protocolo de comunicação, em que a Sala de Situação PCJ deve passar suas

80

informações emergenciais para a Defesa Civil do Estado de SP, e que então efetuará seus

81

comunicados às Defesas Civis Municipais. Ou seja, a Sala de Situação PCJ, não possui a

82

função de comunicar-se diretamente com os municípios.

83

4.2. Discussão: O Sr. Adail Pinto Filho da AMOPORTO, informou sobre novo alagamento

84

nas imediações da Rua do Porto, e questionou como evitar estes transtornos efetivamente, e

85

sobre a existência de estudo que relacione a quantidade de água de chuva nos poços

86

pluviométricos e o aumento do nível e vazão das águas do Rio Piracicaba. E o Sr. Luiz Moretti

87

informou que existem os modelos chuva-vazão, mas que ainda não existe para a Bacia PCJ.

88

Para a construção deste modelo, necessita-se de um número maior de poços pluviométricos

89

e do funcionamento da Sala de Situação de forma ininterrupta.

90

Quanto ao Parecer, o Conselheiro Décio Cruciani realizou as seguintes sugestões de

91

melhoria e/ou questionamentos. Na proposta 1, existe a necessidade de se criar mais um

92

Conselho? Na proposta 3, sugestão de melhoria da redação. Nas propostas 4 e 5, especificar

93

melhor a solicitação. Na proposta 7, extrair “ e/ou temporais”. Eliminar a proposta 8, pois em

94

sua opinião é conflitante com a proposta 2. Na proposta 13, rever alguns conceitos técnicos.

95

4.3. Encaminhamento: Sugeriu-se a participação do Conselheiro Décio na revisão do

96

Parecer da CT Uso e Ocupação do Solo, que será reapresentado, com as devidas melhorias,

97

na próxima Reunião do COMDEMA.

98

5. Resposta da Prefeitura Municipal a Carta de sugestões do Fórum “Gestão de

99

Resíduos de Piracicaba” e às questões da CT Biodiversidade sobre Arborização
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100

Urbana: O Presidente Renato Morgado informou que o COMDEMA recebeu no mesmo dia

101

da reunião ambas as respostas e então elas serão encaminhadas para suas respectivas

102

Câmaras Técnicas para análise. O Conselheiro Ricardo Schmidt relembrou da importância de

103

se realizar uma nova discussão antes de se lançar o edital da PPP oficialmente, e que

104

inclusive, foi uma das solicitações do Fórum. Já na temática de Arborização Urbana, o

105

Conselheiro Rafael Jó Girão reforçou a importância deste Conselho na construção das

106

políticas públicas municipais, visto que ele possui representantes dos diversos setores da

107

sociedade piracicabana, inclusive do poder público. Além disso, o COMDEMA possui a

108

função de contribuir com a manutenção e a melhoria da qualidade de vida no município, e no

109

caso da Arborização Urbana, por exemplo, evitar todos os problemas causados com quedas

110

de árvores que ocorrerão no Engenho Central recentemente. Apesar disso, a Prefeitura

111

municipal aparenta não se preocupar em consultar ou informar este Conselho, ao investir R$

112

450 mil em um projeto de paisagismo que privilegia o uso de vasos, árvores de pequeno porte

113

e palmeiras, conforme foi noticiado nos jornais locais no dia 10 de fevereiro. O Sr. Carlos

114

Ambrosano, técnico da SEDEMA, comentando sobre o projeto paisagístico noticiado,

115

informou que quando o dinheiro é liberado para algum projeto, ele deve ser utilizado

116

imediatamente, caso contrário, poderá ser retido e retornar ao cofre público. O Conselheiro

117

Ricardo Schmidt reforçou que considera essencial que a CT Biodiversidade possua um

118

técnico da Prefeitura participando da sua composição.

119

6. Regulamento do Prêmio Destaque Ambiental 2011: Não havendo dúvidas sobre o

120

Regulamento, foi-se diretamente para o momento de sugestões que serão avaliadas pela

121

Comissão Especial do Prêmio Destaque Ambiental. E as sugestões foram de não premiar

122

novamente uma instituição no prazo de 2 (dois) anos; revisão da data da solenidade de

123

entrega do Prêmio para o dia 04/06 (sábado); possibilidade de votação virtual no site do

124

Prêmio e apresentação do vencedor de cada categoria somente durante a solenidade de

125

entrega.

126

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente Renato Morgado deu por

127

encerrada a reunião.

128
129
130
131

Renato Morgado
Presidente

Ricardo Otto Leão Schmidt
Vice-Presidente

Rafael Jó Girão
Secretário
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