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Relatório de atividades – janeiro/2019 a set/2020
COMDEMA mandato biênio 2019/2021

Reunião ordinária do mês de fevereiro de 2019

No dia 11 de fevereiro de 2019 foi realizada a Reunião do Comdema no NEA.
 Entre os principais assuntos tratados nos informes foi destacada a reunião com a comissão de
meio ambiente da câmara de vereadores no 18/02/2019 para discutir o PLC 10/2018 que introduz
alteração na lei atual do COMDEMA PLC 251/2010 para a paridade do Conselho. O Sr. Drº Paulo
Affonso  foi  desfavorável  a  mudança  do  Conselho,  sendo  que  um  dos  argumentos  é  que  é
inconstitucional o Estado exigir do município a paridade no Conselho para a certificação do PMVA e
o Licenciamento Ambiental. Sugeriu ainda  a participação de 60% da sociedade civil e 40% do poder
público.

Outros assuntos tratados foram da apresentação do projeto de lei de proibição de fogos de
artifícios para análise da plenária e a definição da formação de comissão especial para os estudos
técnicos sobre o caso (solicitado a segunda vez ao COMDEMA – Vereador Abdalla). 

Um outro assunto foi a apresentação dos resultados das reuniões externas do COMDEMA:
com o  conselho  municipal  de  regulação  e  controle  social  referente  aos  serviços  prestados  pelo
SEMAE; com o ministério público com Promotora Sandra Regina sobre eventual  dano ao meio
ambiente  devido a atropelamento de animais silvestres ao longo da Avenida Comendador Pedro
Morganti; reunião com os técnicos do ministério público (GAEMA), referente as irregularidades
encontradas  na  CTR e a  manifestação do  COMDEMA quanto  ao  parecer  técnico  do  GAEMA,
ofícios enviados para MP e também para a SEDEMA.

Outro ponto, o representante do movimento Brasil livre falou sobre questão de descarte de
lixo na estrada duzentos reis e pediu ações mais efetivas como colocação de placas indicando os
locais corretos de descarte. Em mais um assunto, o representante da Sociedade Protetora dos animais
Sr.  Luís  Américo  Chitollina  solicitou  auxílio  do  COMDEMA  para  cobrar  a  Prefeitura  ao
atendimento correto do Canil e também para aquisição do Castra Móvel. Por último, o interlocutor
do PMVA falou sobre a pontuação do COMDEMA no Programa e sugeriu ação para Pró atividade.

Reunião ordinária do mês de março de 2019

No dia 11 de março de 2019 foi realizada a Reunião do Comdema no NEA.
 Entre os principais assuntos tratados nos informes foi informado que o conselheiro Juan e
Roberto Braga representaram o COMDEMA em audiência  pública  organizada  pelo conselho de
regulação e controle social, onde foi lido parecer e entregue ao responsável pelo conselho regulador.
A  presidente  do  COMDEMA  afirma  que  já  se  manifestou  via  imprensa  e  ofício  contrário  a
audiência. Outro informe foi o recebimento de resposta da SEDEMA referente ao ofício 36/2018
para informação sobre o PLC 10/2018. Ainda em outro informe, o Sr. Masson se manifestou dizendo
que  é  ínfima  a  coleta  seletiva  na  cidade,  além de  sugerir  a  adoção  do  Projeto  sacola  verde  e
ampliação da coleta de pilhas e baterias.  Outro informe indica que a presidente do COMDEMA
apresentou artigos e notícias do jornal sobre lagoa que fica entre os condomínios do Parque Jequitibá
e de parecer da ARES/PCJ sobre o SEMAE ressarcir Águas do Mirante.
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Outro  assunto  tratado  foi  sobre  a  apresentação  de  atividades  da  SEDEMA  de  2018  e
planejamento para 2019, apresentado pelo Secretário de Defesa do Meio Ambiente,  José Otávio
Menten.

Reunião ordinária do mês de abril de 2019

Aos oito de abril de dois mil e dezenove, em segunda chamada às dezenove horas e trinta
minutos, teve início a reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA,
no Núcleo de Educação Ambiental – NEA, da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente –
SEDEMA.  A  senhora  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e  deu  início  a  reunião.  1  –
INFORMES:  a  Presidente  comunicou  que  o  COMDEMA  recebeu  do  Vereador  Gilmar  Rotta,
Presidente  da  Câmara  de  Vereadores,  Projeto  de  Lei  que  dispõe  sobre  a  responsabilidade  da
destinação adequada de resíduos sólidos perigosos e estabelece procedimentos de logística reversa
no Município. Também foi enviado novamente pelo Vereador José Marcos Abdala o novo Projeto de
Lei que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios,
assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro no Município de Piracicaba. Em ambos
foi solicitada a manifestação do Conselho. A plenária sugeriu que um grupo de trabalho se reunisse
para elaborar os Pareceres e enviar para aprovação dos conselheiros e, após aprovado, encaminhar à
Câmara  de  Vereadores.  A  Presidente  apresentou  os  argumentos  do  Dr.  Paulo  Affonso  Leme
Machado em relação  ao Projeto de  paridade dos membros do COMDEMA. O conselheiro José
Ferreira informou que esteve na Câmara e foi discutido sobre mato nas escolas, copa de árvores
muito baixa, que contribui para que usuários de drogas escondam os entorpecentes. O conselheiro
Fabiano Bertin, representante da SEDEMA no Conselho, anotou o local para passar aos responsáveis
pelo setor de arborização da Secretaria. 2 – APROVAÇÃO DA ATA: foi apresentada, aprovada e
assinada. 3 – ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE VISITAS TÉCNICAS EM LOCAIS
DE INTERESSE AMBIENTAL: foi aprovado pela plenária o plano de visitas técnicas em locais
de interesse ambiental. Foi sugerido os seguintes pontos a serem visitados: Estação Capim Fino,
Estação  de  Tratamento  de  Esgoto,  Microbacias  urbanas  (sugerida  visita  na  nascente  atrás  do
cemitério da Ressurreição), Horto de Tupi, CTR Palmeiras, Águas do Mirante. Foi sugerido pela
plenária  que  a  primeira  visita  seja  realizada  na  CTR  Palmeiras.  4  –  APRESENTAÇÃO  DA
TECNOLOGIA  DE  TRATAMENTO  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  (RSU)
ATRAVÉS DE REATOR DE TERMÓLISE, COM O CONVIDADO ENGENHEIRO JOSÉ
PEDRO RUEDA: em sua apresentação,  o  Sr.José Pedro  Rueda informou que é  aposentado da
Dedini,  trabalhou  na  Codistil  e  tem  experiência  em  grandes  equipamentos  de  termodinâmica.
Informou que o PMGRS deve ser elaborado com eficiência e deve ter a participação popular por
meio de audiência pública e recomendou que o Plano fosse submetido ao COMDEMA. Não havendo
mais nada a tratar, a Presidente Iraci Vitor Honda encerrou a reunião e também redigiu a presente
Ata, que após aprovada será assinada pela Diretoria e conselheiros. 
 

Reunião extraordinária do mês de abril de 2019

No dia 01 de abril de 2019 foi realizada a Reunião do Comdema no NEA.
 Entre  os  principais  assuntos  tratados  nos  informes  é  para  que  os  conselheiros  ficassem
atentos  se  o  COMDEMA  foi  inserido  no  Plano  Diretor.  Outro  informe  foi  da  entrega  das
documentações ao Interlocutor do PMVA. E por último foi tratado sobre a manutenção de postura do
COMDEMA sobre a não paridade, sendo sugeridos 60% sociedade civil e 40% poder público.

Os outros assuntos tratados foram a exposição da participação dos servidores municipais nas
câmaras técnicas dos comitês PCJ de Educação Ambiental com a servidora Elizabeth Nunes e na de
Saúde Ambiental e Monitoramento Hidrológico com o servidor Ivan Canale.
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Outo assunto foi  a apresentação do Plano de Gestão Ambiental  que foi encaminhado ao
PMVA, onde foi colocado para discussão e aprovação da plenária

Por último, foi apresentada planilha com cronograma de substituição e manutenção da frota
municipal  e  terceirização  que  foi  colocada  para  manifestação  do  COMDEMA  e  para  posterior
publicação.

Reunião ordinária do mês de maio de 2019

No dia 13 de maio de 2019 foi realizada a Reunião do Comdema no NEA.
 Com relação aos informes, o principal assunto tratado foi  o recebimento de convite para
participação no Fórum Brasil Gestão Ambiental nos dias 26/07, 27/07 e 28/07 em Campinas.

Outro  assunto  abordado  foi  o  encaminhamento  de  pareceres  elaborados  pela  CT e  GT
referente  aos  projetos  de  leis  que  proíbe  a  queima e  a  soltura  de fogos  de estampidos  e  a  PL
005/2019  que  dispõe  sobre  a  responsabilidade  e  destinação  adequada  de  resíduos  perigosos  e
estabelecem procedimentos de logística reversa no município (solicitações da câmara de vereadores)
conforme deliberado pela plenária na reunião de 08/04/2019.

Um outro tema foi a apresentação da visita técnica ao Ecoparque CTR/Palmeiras para análise
e discussão da Plenária  e  posterior  elaboração do relatório pelo GT (Planejamento de  ações do
COMDEMA)

Por  último,  foi  formada  uma  comissão  especial  para  iniciar  o  processo  eleitoral  do
COMDEMA. 

Reunião ordinária do mês de junho de 2019

No dia 10 de junho de 2019 foi realizada a Reunião do Comdema em caráter especial na
Câmara de Vereadores a Rua : Alferes José Caetano, 834 – Centro Piracicaba. O Senhor Presidente
da Câmara Gilmar Rota, nos cedeu sua sala para realização da reunião ordinária do COMDEMA.
Houve a mudança do local para reunião devido a discussão do PLC No- 10/2018 estava para ser
votado na Câmara  e de comum acordo com os Conselheiros houve a necessidade do COMDEMA se
fazer presente e realizar  a reunião no local acima citado.      
 Entre os principais assuntos tratados nos informes foi a apresentação do relatório da visita
técnica ao CTR Palmeiras elaborado pelos participantes do CT Resíduos. 

Outro assunto tratado foi a apresentação da visita técnica na Central da Águas do Mirante e
ETE Piracicamirim para posterior relatório do GT conforme plano de ações do COMDEMA.

Por  último,  foi  informado  sobre  andamento  do  processo  de  renovação  do  Conselho
(inscrições das entidades e divulgação)  

Reunião extraordinária do mês de julho de 2019

No dia 01 de julho de 2019 foi realizada a Reunião do Comdema no NEA.
 Entre  os  principais  assuntos  tratados  nos  informes  ficou  estabelecida  a  recondução  de
representantes do COMDEMA no Conselho Municipal de Ciências e Tecnologia e no GMEA.
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O principal  assunto discutido foi  a  reunião conjunta  de cada categoria  para  escolha das
entidades  que  comporão  a  plenária  do  COMDEMA,  biênio  2019/2021,  sendo  que,  somente
participarão da reunião os indicados pela sua entidade por meio de ofício até o dia 25/06/19.

 

Reunião ordinária do mês de agosto de 2019

Aos doze de agosto de dois mil e dezenove, em primeira chamada às dezenove horas, teve
início a reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no Núcleo de
Educação Ambiental – NEA, da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente – SEDEMA. A
senhora Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e  deu início a  reunião.  1 –  INFORMES:  o
COMDEMA recebeu do CRECI um ofício solicitando a substituição do membro titular José Carlos
Masson pelo Senhor Rogério Luiz Muzaranha. Foi informado também que o Conselho recebeu uma
solicitação  dos  moradores  do  Bairro  Lago  Azul  para  avaliar  as  áreas  verdes  e  de  preservação
ambiental onde estão ocorrendo danos ambientais. Será formada uma comissão para ir ao local, essas
visitas  técnicas  estão  inseridas  no  Programa  de  Ações  do  COMDEMA  em Áreas  de  Interesse
Ambiental. O Secretário da SEDEMA, Senhor José Otávio Menten, esteve presente na reunião e deu
boas vindas aos conselheiros, desejando um bom trabalho a todos. O Secretário informou que será
realizado um Seminário sobre as Leucenas. Também comentou do concurso para a escolha da árvore
símbolo do Jardim Botânico que está no site da SEDEMA para ser votada. 2 – APROVAÇÃO DAS
ATAS  DE  JUNHO/JULHO: analisadas,  aprovadas  e  assinadas.  3  –  ELEIÇÃO  PARA
DIRETORIA DO COMDEMA, GESTÃO 2019/2021: o principal assunto em pauta é a eleição da
nova Diretoria (Presidente, Vice-Presidente e Secretária). Não foi apresentada nenhuma chapa. A
plenária solicitou a permanência da Senhora Iraci Vitor Honda na Presidência do Conselho para a
gestão 2019/2021 e do Senhor Moacir Beltrame como Vice-Presidente. Ambos foram reconduzidos
aos cargos por unanimidade. O plenário decidiu que a Secretária seria eleita em outra reunião, caso
alguém se dispusesse a ocupar o cargo. Para a reunião deste mês, a conselheira Sylvana Zein se
prontificou  a  realizar  as  anotações  para  posterior  elaboração  desta  Ata.  4  –  ANÁLISE  PELA
PLENÁRIA DA SOLICITAÇÃO DO ROTARY CLUBE DE PIRACICABA – CIDADE ALTA
PARA COMPOR O CONSELHO:  o Rotary por meio do seu Presidente Nilton Pinto Fonseca
solicita  a  inclusão  no  COMDEMA.  A  Presidente  apresentou  a  solicitação  que  foi  aceita  pela
plenária.  5  –  OUTROS,  SE  HOUVER  E  FOR  ACEITO  PELA  PLENÁRIA:  a  Presidente
apresentou  para  a  plenária  a  solicitação  da  Associação  dos  Amigos  da  Cidadania  e  do  Meio
Ambiente – AMAPIRA. Após análise, a solicitação foi aceita pela plenária. Também foi aceita pela
plenária a reclamação do conselheiro José Ferreira sobre o abandono dos Ecopontos na cidade. O
conselheiro Fabiano Bertin, representante da SEDEMA, disse que providências serão tomadas por
meio de uma fiscalização. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente Iraci Vitor Honda encerrou a
reunião  e  também  redigiu  a  presente  Ata  que,  após  aprovada,  será  assinada  pela  Diretoria  e
conselheiros.

.

Reunião ordinária do mês de setembro de 2019

No dia 09 de setembro de 2019 foi realizada a Reunião do COMDEMA no NEA.
 Entre os principais assuntos tratados nos informes está o convite da vereadora Nacy Thame
para o Comdema compor o Fórum Permanente de Arborização Urbana da câmara de vereadores. A 
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presidente  do  COMDEMA informou  ainda  que  no  dia  03/09/19  saiu  reportagem na  Gazeta  de
Piracicaba sobre as novas propostas de trabalho da Diretoria do Comdema. Ainda em outro informe
a conselheira Elaine falou que participou de reunião do PMGIRS e falou que expirou prazo para a
atualização de novo estudo gravimétrico dos Resíduos Sólidos Domiciliares.

Outro assunto destacado foi a formação de comissão para visita técnica no Bairro Lago Azul
conforme solicitado pelos seus moradores, devido a degradação ambiental que vem ocorrendo no
local (Programa de ações do COMDEMA em locais de interesse ambientais).

Outro assunto da pauta foi  a apresentação do Plano de Gestão Ambiental  e documentos
comprobatórios  que  serão  encaminhados  à  equipe  do  PMVA,  para  discussão  e  aprovação  do
COMDEMA

Por último, foi feita apresentação da planilha com cronograma da substituição e manutenção
da frota municipal e terceirizada, se houver (QA1) para manifestação do COMDEMA e posterior
publicação.

Reunião ordinária do mês de outubro/2019

Entre os assuntos tratados na reunião ordinária do dia 14/10/2019 foram: o Conselho participou da
primeira  Audiência  Publica  do Plano Diretor  na  Câmara de  vereadores,  onde foi  abordado pela
Promotora do GAEMA Dra. Alexandra Facciolli Martins a definição do COMDEMA sobre avocar
os loteamentos para estudos e pareceres em área de fragilidade ambiental. A presidente do Conselho
Iraci Vitor Honda marcou uma reunião dia 11/10/2019 as 16. Hora, participaram os Conselheiros
Roberto Braga, e Juan Sebastianes para definir procedimentos do Conselho referente a Lei que o
institui. Tivemos a presença do Secretario/SEDEMA José Otávio Menten que fez uso da palavra
agradecendo  a presidente a plenária pelo espaço cedido para a apresentação do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos/PMGIRS, onde também explanou alguns trabalhos realizados
pela  Secretaria.  Foi  apresentada  a  Revisão  do  PMGIRS  pelo  Eng,  Ludimar  Romanini  e  Celise
Romanini, uma apresentação preliminar do Plano onde foi solicitada a contribuição do COMDEMA,
foi  apresentada  a  metodologia  e  uma comissão  foi  formada  com Poder  Publico,  Universidades,
sociedade  civil  organizada,  indústrias  e  comércios,  e  o  diagnostico   por  tipo  de  resíduos  e  os
resultados da implantação do PMGIRS (2014 – 2018), e as diretrizes , metas e ações 2018 a 2019 e
seus indicadores. Celise informa que ainda é somente o escopo do Plano e tem muitas outras coisas a
ser discutidas   como a gestão.  Após a  discussão e manifestações dos Conselheiros a  Presidente
ressalta  que   a  apresentação  vai  ser  enviada  na  integra  ao  Grupo  dos  conselheiros  para  suas
contribuições. Foi apresentado o relatório da Visita Técnica do bairro Lago e seu encaminhamento
para o Secretário da SEDEMA Senhor José Otávio Mentem para a devida providencia. A visita foi
realizada dia  16/09/19 as  10.00 horas pelo Grupo de Trabalho GT do COMDEMA onde foram
verificados o assoreamento do Ribeirão localizado na Av.  José Ramiro em função das obras  de
pavimentação executadas pela Empresa EJ das NEVES, supressão da vegetação da área verde que
foi usada para implantação do canteiro de obra, aumento do  assoreamento da Lagoa que em tempo
de chuvas pode  causar problemas de alagamento da área. Diante dos impactos ambientais descritos,
concluímos que seja feito a recuperação ambiental da área. Oficio 49/19 foi enviado ao SEDEMA
relatando todo ocorrido e solicitando que seja tomada providencias com a máxima urgência e que
seja feita a recuperação ambiental das áreas. Foi formado nesta reunião um Grupo de Trabalho para
exame e manifestação do COMDEMA referente a implantação do Loteamento Pedregulho do Bairro
Corumbataí  (Processo  Administrativo  15.267/2018  –  Manifestação  do  ministério  Publico  –
GAEMA) o Conselho recebeu da Promotora Dra. Alexandra Falcciolli Martins um ofico solicitando
a manifestação do processo supra citado. Conforme Lei 251/2010 em seu artigo 8º-, inciso XIV que
compete  ao COMDEMA, enviamos  oficio  para  o Secretario  de  OBRAS Vlamir  A.  Schiavuzzo
solicitando o Processo do Loteamento Pedregulho para analise. E encerrou a reunião. 
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Reunião ordinária do mês de novembro/2019

Foi  realizada  reunião  dia  18  de  novembro/2019  e  os  assuntos  relevantes  tratados  foram:  Foi
apresentada  a  publicação  da  Deliberação  Normativa  01/2019  no  Diário  Oficial  dia  11/09/19
conforme discutido e aprovado pela plenária na reunião 09/09 do Conselho. O Conselho recebeu
convite para audiência publica da Revisão do Plano Municipal  de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos para o dia 2/12/19 as 19.00 horas no Centro Cívico da Prefeitura. A Presidente informa que
teve reunião do Fórum de Arborização dia 14/10/19 na Câmara de vereadores os representantes do
COMDEMA no Fórum não compareceram.  A Presidente reforça que  a presença dos Conselheiros
nestes eventos se faz necessário para trazer informações ao Conselho e dar andamento aos trabalhos.
Apresentação do encaminhamento das propostas para inclusão do COMDEMA  no PLC 012/2019 –
Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba, foram elaborado pelo COMDEMA as seguintes
Propostas: qualquer projeto de parcelamento ou alteração do uso do solo ou ocupação do solo urbano
envolvendo  algumas  zonas  de  fragilidade  ambiental,  impacto  ambiental  como  também  incluir
propostas de Leis Complementares para alteração do PDD e sua alteração e o Estudo de Impacto de
Vizinhança deverá ser submetido ao Conselho para alise e deliberação, as quais foram encaminhadas
para  audiência  publica  na  Câmara  de  vereadores.  Sobre  o  Parecer  do  COMDEMA referente  a
Implantação  do  Loteamento  Pedregulho  do  Bairro  Corumbataí  (Processo  159.267/2018),  neste
interim o Conselho recebeu da secretaria de OBRAS Oficio Requisitando o Processo supra citado,
devido o Empreendedor Aguassanta Di terem pedido o sobrestamento do dito Processo alegando
falta  de incentivo do Governo Federal e manifestações de agentes e entidades contraia ao Projeto,
entendeu  –  se  por  bem desistir  da  operação  consorciada.  Em função  disso  o  GT do  Conselho
afirmaram que devido a devolução do Processo não era viável realizar o Parecer e com a aprovação
da plenária foi devolvido para Secretaria de Obras aos cuidados do Secretario Vlamir Schiavuzzo ,
recomendando que quando este Processo for enviado a esta secretaria/OBRAS , encaminhar para
exame   e  manifestação  do  Conselho.  Foi  apresentada  a  Delibera  Normativa  que  Regula
Procedimentos da Lei 251/2010 do COMDEMA estabelecendo norma em seu art.8º-, para discussão
e aprovação da plenária. Em função das propostas para inclusão do COMDEMA no PLC 012/2019
PDD o Grupo de Trabalho com aprovação da Plenária achou melhor adiar a Deliberação até que se
conclua  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  de  Piracicaba  PDD  ,  porém  com  a  sugestão  da
Presidente  que  na  reunião  de  fevereiro/2020  fosse  retomada  a  discussão   para  a  elaboração  da
Deliberação Normativa do COMDEMA, aprovado pela Plenária. Encerrou – sea reunião.

Reunião Ordinária do mês de Dezembro/2019.

Reunião do dia 9 de dezembro de 2019 assuntos tratados: Devido as emendas apresentadas pelos
Nobres  Vereadores  e  prestes  a  serem votadas  pela  Câmara  para  inclusão  ao  Plano  Diretor  de
Desenvolvimento de Piracicaba PDD (PLC012/2019) coincidir no mesmo dia da reunião ordinária
do COMDEMA a presença da Presidente Iraci Vitor Honda se fez necessário para defesa do meio
ambiente  da Região do Santa Rosa/Piracicaba onde a mesma é Presidente Entidade Social  desta
região. Assim sendo a reunião do COMDEMA foi presidida pelo Vice – Presidente Moacir Beltame.
Foi informado que oficio 54/2019/COMDEMA do parecer referente ao PLC 016/2019 do executivo
que estabelece critérios para a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduo sólido pelos
geradores Lei Federal 12.305/2010  e das outras providencias, o qual foi solicitado pelo Presidente
da Câmara de Vereadores Gilmar Rotta. O Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental GMEA
solicitou  um momento na primeira reunião do Conselho de 2020 para apresentar o Plano Municipal
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de Educação Ambiental  e convida os Conselheiros para contribuir com o documento.  Devido a
pouca presença dos Conselheiros não foi apresentada as atividades desenvolvidas em 2019 e 

sugestões para 2020 e será apresenta nas próximas reuniões. Ressaltando que todo mês de janeiro o
COMDEMA  entra  em  recesso,  voltando  com  as  atividades  normais  na  primeira  reunião  em
fevereiro/2020. Encerrou – se a reunião.

Reunião Ordinária do mês de fevereiro de 2020.

Reunião do dia 10/02/2020 foram tratados os seguintes assuntos importantes: A  Dra, Alexandra
Falcciolli Martins  foi informada pelo COMDEMA por meio do oficio 55/2020 referente ao Processo
159.267/2018 que trata do Loteamento Pedregulho Bairro Corumbataí que em função da retirada do
processo  por  parte  do  Empreendedor  Aguassanta  Di  o  Conselho  devolveu  o  Processo  para  a
Secretaria de OBRAS, porém com a ressalva se viesse  ser reaberto encaminhasse ao COMDEMA
para  apreciação  e  manifestação  do  Conselho.  A  Presidente  apresentou  o  Estudo  do  Grupo  de
Trabalho do Conselho para atualização de um novo estudo de analise gravimétrico dos Resíduos
Sólidos  Domiciliares  (assunto  este  já  discutido  em reunião  anteriores)o  qual  foi  aprovado pela
plenária   e a  Presidente  encaminhará oficio para  a  SEDEMA solicitando urgente  atualização.  O
COMDEMA recebeu convocação para reunião extraordinária do Conselho de Regulação e Controle
Social de Piracicaba – SEMAE/ARES – PCJ. Para discutir o aumento da água e outros , sendo os
Conselheiros  Roberto  Braga  e  Juan  Sebastianes  representa  o  COMDEMA  neste  Conselho
Regulador. O Conselheiro Roberto Braga fez uma breve explanação  que se manifestou a respeito do
aumento da tarifa e que o valor em comparação aos anteriores deveria ter um custo de 3.7% e não
4.4%  COMO  ESTÃO  PROPONDO  NÃO  CONDIZ  COM  A  REALIDADE  E  QUE  AS
PROJEÇÕES DO SEMAE DORAM SUPERESTIMADAS NOS CUSTOS. O conselheiro Ricardo
Cerveira de manifestou questionando o valor do reajuste em relação a deficiência na prestação e
qualidade do serviço prestado população. A Conselheira Elaine Ribeiro do SEMAE disse que os
valores e a base de calculo estão corretos e os dados são reais  e não cabe tal questionamento. O
Conselheiro Juan dia que esse aumento com base aos valores superestimados que foram usados nos
cálculos  não  procedem.  Os conselheiros   questionaram as  ações  da  ARES –  PCJ  a  respeito  do
posicionamento  destas  instituições  sobre  reajuste.  A  Presidente  Iraci  r  Honda  solicitou  aos
Conselheiros que se comuniquem entre si  por email no Grupo para formar uma Comissão Especial
para posterior convidar a ARES – PCJ vir ao COMDEMA  prestar mais esclarecimento sobre este
reajuste da taifa de agua e esgoto.   A Presidente também comunicou sobre o andamento do Prêmio
Destaque  Ambiental,  que  estão  tendo  inscrições  e  que  alguns  patrocinadores  já  confirmaram
parceiras.  Retomada  da  discussão  da  Deliberação  Normativa,  conforme  decidido  em  reunião
anterior.  A  Presidente  ressalta  que  não  foi  incluído  as  propostas  do  COMDEMA  no  PDD,  é
necessário  que  se  faça  esta  Deilibração  para  regulamentar  esse  impasse  da  competência  do
COMDEMA.  E Podemos usar a proposta sugerida ao Plano Diretor a qual o GT esta trabalhando na
finalização da mesma  e por isso é urgente. Foi apresentado ao COMDEMA o Plano de Educação
Ambiental  e o conselho foi  convidado para contribuir  com o documento do GMEA. A Bióloga
Elizabeth Nunes afirma que  o Objetivo do Plano é desenvolver mecanismo para implementação do
PMEA, fortalecer e ampliar a educação ambiental e a sustentabilidade socioambiental em todas as
suas atividades da gestão municipal e na cultura institucional de modo permanente, continuada  e
como também articular  as  iniciativas  de  educação  ambiental  desenvolvidas  no  município  como
reforçar  a  responsabilidade  das  instituição  publicas  e  privadas.  E  solicita  do  COMDEMA  a
contribuição  com o  documento   e  apoiarem as  ações  junto  ao  GMEA.  O Conselheiro  Rodrigo
Munhoz se manifestou sobre a educação ambiental na Zona Rural e a preocupação de assentamento
nestas  áreas  os  loteamentos  clandestinos.  A  Presidente  solicitou  a  Bióloga  Elizabeth  enviar  a
apresentação  aos  Conselheiros   para  que  os  mesmo contribuam com as  sugestões.   Não  houve
apresentação dos Comitês PCJ devido as  mudanças do PMVA. O interlocutor  do PMVA Bruno
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Delarole solicitou o uso da palavra e foi aprovado pela plenária. Informou  que houve mudanças e
certificações do PMVA e da contribuição do COMDEMA no programa. Sr. Bruno parabenizou o
excelente trabalho do COMDEMA como também agradeceu a parceria da Senhora Presidente do
Conselho Iraci Vitor Honda e da excelente atuação do Conselho. Comunicou que os município serão
avisados  em 27 e 28 de fevereiro e a 

qualificação será em setembro. As ações para certificação são as mesmas a propostas é que o plano
de certificação seja para 2022 e as avaliações de certificação sejam de dois em dois anos. Encerrou –
se a reunião. 

Reunião Ordinária do mês de março de 2020.

Reunião do dia 9/03/2020. Assuntos discutidos: Foi solicitado introdução de pauta  da Deliberação
Normativa  que  foi  feita  pelo  GT  conforme  decidido  na  reunião  de  fevereiro,  aprovada  por
unanimidade pela Plenária.  Presidente informa que saiu no Jornal A Gazeta dia 6/ de março que
Piracicaba recebeu certificação do PMVA sendo um dos munícipios mais sustentáveis. Mas a boa
noticia é que o COMDEMA é 10 lidera  ranking dos temas  e foi a primeira. Isso significa que
atuação do COMDEMA esta  entre  as  melhores  do estad. “Um Conselho gerido totalmente pela
sociedade civil  ,  tem todo mérito pela avalição” conforme ressalto pelo Secretário Mentem. E o
COMDEMA é 10, um orgulho do nosso trabalho e resultado do esforço de todos os Conselheiros que
tem cooperado muito nas demandas apresentadas  . Oficio 58/2020 encaminhado para SEDEMA
solicitando a atualização da “Analise Gravimétrica dos Resíduos Sólidos de Piracicaba” Conforme
Deliberado pela Plenária em reunião dia 10/02/2020,  pois esses parâmetros são de suma importância
para  nossa  cidade,   que  seja,  regularizada  essa  informação,  pela  SEDEMA  ou  pelo  gestor
responsável pelos serviços de coletas destinação do RSU em Piracicaba.  Analise da situação da
coleta de lixo na cidade, pela AMBIENTAL.  A qual recentemente matéria em todos os jornais da
cidade. Após analise dos Conselheiros foi deliberado que o Conselho encaminharia oficio solicitando
esclarecimento sobre a falha na coleta de lixo na cidade e urgente solução pra o problema.   A
Comissão Especial do O Prêmio Destaque Ambiental informou que esta trabalhando na organização
do evento e a divulgação foi feito nos jornais rádios e facebook conforme enviado aos conselheiros.
Conforme aprovado pela Plenária a inclusão de pauta  segue apresentação na integra a Deliberação
Normativa No- 01/2020 que regula procedimentos da Lei 251/2010. Foi elaborada pelo GT e foi
encaminhado  para  os  conselheiros  e  apresentada  uma  copia  para  cada  um  aqui  presente.  O
COMDEMA  delibera que: O Poder Executivo Municipal remeterá para a apreciação e manifestação
do Conselho os Projetos de Parcelamento ou alteração do uso ou ocupação do solo urbano nas zonas
relacionadas: Macrozona de contenção urbana, de restrição urbana, de proteção hídricas e ambiental,
da proteção da paisagem, de proteção  e  interesse ambiental,  especial  aeroportuário,  de interesse
social,  especial  de risco  especial  de parques lineares,  da proteção da paisagem, de interesse da
cultura. Após analise foi aprovada por unanimidade pela Plenária.  Será publicada quando a Lei C
405/2019 entrar em vigor que esta prevista no final de junho de 2019. Encerrou a reunião.

Reunião Ordinária do mês de junho de 2020.

Dia 8/6/2020 reunião online: A Presidente informou que  dia 13 de abril e dia 11 de maio de 2020 a
reunião  foi  cancelada seguindo as  recomendações da saúde devido a  pandemia COVID 19.  Em
virtude  da  pandemia  global  o  COMDEMA decidiu  prorrogar  a  cerimônia  do  Prêmio  Destaque
Ambiental que seria realizado em junho de 2020 para dia 16 de abril de 2021 e o prazo para inscrição
vai até 30 de novembro de 2020. Foi discutida a problemática das queimas de palha de cana e outras
áreas da cidade, a CETESB é acionada, mas ao autuar alegam ser fogo criminoso. Os Conselheiros
sugerem cobrar mais monitoramento da qualidade do ar e expandir melhor aferição do ar em outros
locais da cidade. O Conselheiro José Ferreira expõe para a Plenária que o Eco ponto do eldorado esta

Av. Dr. Mauricce Allain, nº 77 – Vila Rezende- CEP: 13.405-123 Piracicaba/SP
 Fone/Fax: (19) 3417-9494  

  E-mail: comdemapiracicaba@gmail.com

8



         COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
       

             Lei Municipal n° 4233, de 27 de dezembro de 1996

com excesso  de  resíduos  e  ateiam fogo  causando  impacto ambiental  e  de vizinhança  por  estar
próximo de residências.  A presidente  ressalta  que estre  é um problema decorrente  e  precisa ser
tomado providencia com urgência, Moacir afirma que falta vontade politica. A Plenária sugeriu que
o COMDEMA cobre do Secretario/SEDEMA uma solução do problema no Eco ponto Eldorado e os
demais da cidade.  COMDEMA recebeu reposta da Secretaria de OBRAS do Sr. Vlamir Schiavuzzo
que  limpeza  estão  sendo  feita  e  o  desassoreamento  no  córrego  do  Bairro  Lago  Azul  também.
Apresentação e discussão do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA, criado 

em 2004 pela Lei 5.522 e regulamentada em 2005 pelo Decreto 11.027 que apesar da insistência
legal nunca entrou em operação.  Os conselheiros ressaltam que o COMDEMA precisa dialogar com
o Poder Publico para a implementação desse fundo, lembrando que em 2013 houve um início de 

dialogo com a possibilidade do fundo ter 30 mil, mas, não vingou, esse fundo na época poderia ser
aplicado em pequenos projetos de educação ambiental. Achamos que hoje as multas vão para o caixa
administrativo e não tem uma obrigatoriedade de aplicação nas questões ambientais. O COMDEMA
entende que com o FUMDEMA em vigor essas multas podem  ir para o Fundo e melhor aplicadas
em projetos ambientais. A Plenária sugere que o FUMDEMA continue sendo discutido para sua
implantação o mais breve possível. COMDEMA recebeu uma denuncia do Senhor Leo Andrade de
despejo de  esgoto em um córrego que fica na avenida dois córregos, desembocando no Ribeirão
Piracicamirim. O Conselho encaminhou para SEDEMA, SEMAE, CETESB e Aguas do Mirante
para urgente providencias. As repostas foram imediatas, medidas cabíveis estavam sendo tomadas.
Sr. Leo Andrade convidou o Conselho para uma visita técnica no local, devido ao isolamento social
covid 19 não foi possível  realizar a visita técnica , porém o mesmo informou que o despejo de
esgoto no ribeirão  parou após a interferência do COMDEMA e agradeceu o pronto atendimento da
Presidente Senhora Iraci Vitor Honda por meio do Conselho. 

Reunião Ordinária do mês de julho 2020

Reunião do dia 13/07/2020 online do COMDEMA: o Conselho recebeu convocação do Instituto de
Pesquisa e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP para reunião geral Extraordinária do Conselho da
cidade para  prorrogação  do  PDD LC405/2019 para  360 dias  que vencerá  em dezembro/2020.  )
GMEA enviou documento agradecendo a contribuição e parceria do COMDEMA na elaboração do
Plano Municipal de Educação Ambiental de Piracicaba. A Presidente comunica aos Conselheiros que
dia 6/ de junho  saiu reportagem no Jornal anunciando que o COMDEMA esta entre os mais atuante
do  Estado,  e  recebeu  nota  máxima no  PMVA,  resultado  de  um trabalho  preciso   de  todos  do
Conselho. Foi apresentado a Plenária o Plano de Mitigação e adaptação às mudanças Climáticas em
Piracicaba um Projeto da IMAFLORA. Lara Petrocelli quem fez a explanação  dizendo que este
Plano vai ajudar a cidade no sentido de amenizar a elaborar um modo participativo  sendo um Plano
mais  justo  a  realidade  da  cidade.  O  Conselheiro  afirma  que  participou  dos  trabalhos  s  pela
IMAFLORA  representando  o  COMDEMA  e  foi  preenchido  um  formulário/Respostas  e
encaminhado para colocar em funcionamento e não só ficar no papel. Conselheiro Moacir ressalta
que  a  participação  do  Conselheiro  Juan  já  é  o  suficiente  e  que  o  mesmo  pode  continuar
acompanhando o o Projeto “Pira no Clima” e por ser um assunto importante para cidade tem que ser
melhor discutido no Conselho  juntamente coma Secretaria Municipal do Meio Ambiente , no que
foi aceito pela Plenária. Foi discutido as podas drásticas feita pela CPFL na cidade, representantes
participaram da reunião online,  e afirmaram que muitas vezes as podas são emergencial para não
interromper energia em hospitais e por isso muitas vezes as podas são feitas dessa forma. Afirmam
que estão em conversação com a SEDEMA e com certeza essa critica do Conselho vai nos ajudar pra
que  casos  assim  não  aconteçam  mais,  e  nesse  sentido  temos  um  Projeto  de  Arborização  que
gostaríamos se mostrar para o COMDEMA em outra oportunidade para sugestão do mesmo. Ficou
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deliberado pelo Conselho que a CPFL vai apresentar o Projeto de Arborização nas próximas reuniões
do COMDEMA. Representantes da Região do Bairro Bosque do Lenheiro fez uma denuncia de mau
cheiro  causado pela  Empresa  COMPFERTL,  conforme documento  encaminhado ao  Conselho  o
munícipe Sr. Jorge Alexandre afirma que o mau cheiro é insuportável e incomoda a todos do entorno
prejudicando a saúde  e pede apoio do COMDEMA para resolver a situação Foi deliberado pela
Plenária que o COMDEMA vai encaminhar oficio a CETESB solicitando solução para o caso. A
presidente  apresentou   o  andamento  e  as  providencias  tomadas  pelos  órgãos  competentes  das
denuncias feitas ao COMDEMA referente a degradação ambiental por despejo de esgoto  e outros
resíduos como também corte da vegetação do entorno da Lagoa/Santa Rosa situada entre os 

condomínio V.  Daquila e Bela  ,  após denuncia  o COMDEMA  Oficializou CETESB, SDEMA,
Aguas  do  Mirante  e  SEMAECETESB  responde  que  a  estação  de  tratamento  de  esgoto  da
UNINORTE foi  desativada e os efluentes gerados estão sendo encaminhado para estação Capim
Fino e dessa forma foi solucionado o problema  de lançamento na época na Lagoa, mas afirma que
encaminhou para Aguas do Mirante  se um possível novo despejo de resíduos na lagoa, e quanto ao
corte  da  vegetação  é  com a  SEDEMA,  e  que  por  parte  da  CETESB haverá  continuidade   da
fiscalização  de  fontes  instaladas  nesta  região.  A  SEMAE  dia  que  encaminhou  para  Aguas  do
Mirante. A SEDEMA acionou  Pelotão Ambiental e a Policia Ambiental Estadual para verificação
do corte da vegetação o COMDEAM Continua verificando todo esse encaminhamento e no aguardo
de respostas destas entidades. Encerrou – se a reunião.

Reunião Ordinária do mês de agosto de 2020.

Reunião online do COMDEMA do dia 10/08/2020, assuntos tratados:  A presidente deu inicio a
reunião informando que a situação de despejo de esgoto continua na Lagoa /StaRosa, porém o Sr.
Valdir Alarde Junior  técnico da Agua do mirante informo ao Conselho que continua  averiguando o
lançamento clandestino em drenagem  e que provavelmente pode ser do setor automobilístico aliado
a Hyundai  e por  isso estão fazendo uma checagem mais profunda sobre  a  situação e logo que
solucionada informa o COMDEMA. Referente  ao caminhão de cimento da Empresa Hembrafer
tombado no córrego da av. Adiel Paes Zamith e outros impacto ambiental causado pela a mesma
empresa (denuncia  feita ao Conselho)   foram encaminhadas todas as denuncias junto aos  órgão
competentes os quase estão tomando as devidas providencias para solução do ocorrido e a limpeza
do Ribeirão. (Matéria do Jornal de Piracicaba dia 19 de julho/2020). Respostas da CETESB referente
ao mau  cheiro caudado pela Empresa COMPFERTL que o COMDEMA encaminhou para solução.
A CETESB diz que a indústria é periodicamente fiscalizada  e a ultima inspeção foi em 9/06/2020,
constatou odor além dos limites e foi emitida pela CETESB um auto de infração de multa com as
seguintes exigências : cessar a emissão odoríferas na atmosfera. Fica proibido a emissão desse odor
fora dos limites e apresentar a CETESB relatório contendo detalhamento das medidas atotadas e a
adotar.  As  ações  da  CETESB  terão  continuidade  conforme  leis  ambientais,   e  o  COMDEMA
continua  acompanhando.  O  Secretário  José  Otávio  Mente  fez  prevê  apresentação  dos  trabalhos
realizados  pela  SEDEMA  em  2019  e  um  planejamento  2020  realizado  na  cidade:  Ambiental
Piracicaba na coleta de lixo, varrição 174 mil km, cata cacareco, eco pontos,  plante esperança para
idoso,  2.88 autuações na fiscalização, hotel de abelhas no horto de Tupi. Jardim botânico no Santa
Rita  e  muitos  outros.  Os  Conselheiros  perguntaram sobre  o funcionamento  do  Bio Digestor  da
Ambiental, compostagem do resto de podas de arvores e podas da CPFL, o descarte de mascara,
problemas dos eco pontos,  as  falhas da coleta  seletiva  o a  SEDEMA esta  fazendo sobre isso?
Mentem diz que estão junto com uma equipe técnica para funcionar adequadamente o Bio digestor
compostagem toda da poda é empresa contratada da Engemaia quem realiza,  também são feitas
reuniões diariamente com a COPF para solucionar as podas erradas. E que os eco pontos o maior
problemas é o do bairro Cecap , estamos tomando providencias para mudar de lugar. E sobre a coleta
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seletiva  não  tem  reclamação   e  que  devido  os  coletores  informais   causa  falha  do  coletor  da
Ambiental, vamos forma uma triagem desses informais para buscar soluções. Moacir Beltrame diz
que o COMDEMA já esteve no local o ECOPARQUE e vimos que a compostagem e o Bio digestor
não vai funcionar porque não tem interesse, assim sendo pergunto: sobre 2 a 8 por cento dos resíduos
na  cidade  você  não  acha  pouco  por  sermos  grande?  Secretario  Mentem que  como disse  estão
tentando trazer especialistas para funcionar o Bio Digestor e por isso precisamos do COMDEMA.
Temos que se adequar e tentarmos ser mais eficiente e o COMDEMA é fundamentalmente para dar
sugestões.  A plenári solicitou um minto de silencio em memoria do conselheiro José Carlos Masson
que faleceu recentemente. Secretário agradece  a Presidente pela oportunidade de estar falando ao
Conselho e pede a Plenária  para ajudar encontrar soluções para a preocupações ambiental urbana.  E
que cada vez mais as demandas vão aumentar  e temos que se preocupar com os espaços públicos ,
depois dessa pandemia COVID 19 vão procurar estes espaços e precisamos muito do COMDEMA 

para  ajudar  nas  sugestões  e  elaborações.  A  presidente  afirma   ao  Secretario  Menten  que  o
COMDEMA  sempre esteve e sempre estará a disposição é solicitar , temos pessoas com formação
acadêmica  e técnica que pode ajudar muito como sempre fez o COMDEMA é para auxiliar o Poder
Publico. Porém, o Poder Publico tem ouvir mais a Plenária , ou seja, o Conselho . Encerrou – se a
reunião.   

Reunião Ordinária do mês de setembro de 2020.

14 de setembro de 2020  reunião online do COMDEMA: A presidente iniciou a reunião solicitando a
Planária  a introdução de pauta da Deliberação Normativa 01/2020 que acresce o inciso 3º-  ao art.
1º-  da  deliberação  01/2018 procedimentos  administrativos  sobre  competência  do  GIAIV,  sendo
aprovado por unanimidade. Coloca  em votação a volta da reunião presencial  do COMDEMA 9
Conselheiros  votaram favoráveis,  a parir  de outubro as  reuniões  serão presenciais.  A Presidente
informa a Plenária que nos últimos dias tanto a coleta seletiva como a situação dos eco pontos e
queimadas na cidade foram constantes noticias nos jornais e em outros meios de comunicações. Foi
sugerido pela Plenária que o COMDEMA oficializar a SDEMA solicitando esclarecimento sobre
quais providencias  estão sendo tomada de verdade em relação os eco pontos e também oficializar a
CETESB porque esta tendo tantas queimadas em canaviais já que essa pratica é proibida por Lei. .
Foi  Deliberado que a  Presidente  enviará  ofícios  para  a  SDEMA E CETESB. Foi  apresentada a
Planilha com Cronograma de substituição e manutenção da frota municipal e terceirização,  para
manifestação do COMDEMA. Sr. Eduardo Ferraz apresenta o cronograma do primeiro e segundo
semestre  de 2019 e 2020, sua total manutenção  e cuidados sobre os veículos da prefeitura, que
possui cronograma  de substituição de frota  depois de dez anos de uso dos veículos com mais de
40% de manutenção  e  hoje  a frota  esta com mais de 42 veículos  novos.  Afirma que todos os
veículos tem rastreadores  e a SEDEMA  faz vistoria de seis em seis meses a frota e se constatarem
problemas  são  enviados  para  manutenção.  Após  manifestação  da  Plenária   foi  aprovado
unanimidade.  Seguindo a pauta o Sr. Bruno Delarole interlocutor do PMVA fez a explanação do
Plano de Gestão Ambiental para discussão e aprovação da Plenária. Esclarecendo que que houve
alterações  devido  a  pandemia  COVID  19,  foi  elaborado  um  comunicado  que  determina  ações
especificas  para  adaptações  aos  relatórios  informações  a  serem prestadas  no  ciclo  2020.  Bruno
apresentou documentos comprobatório de toda as diretivas no PMVA ( sendo 10). Destacando a
diretiva da Arborização Urbana ,  que com um novo  Plano de Arborização elaborado por  uma
empresa particular  contratada pela prefeitura o município ganha uma nova ferramenta de gestão para
Arborização. Destacando o relatório do viveiro de mudas municipal  que faz um trabalho por anos
fornecendo mudas para recuperação e restauração de floresta no município  de Piracicaba e região
servindo de referencia para o consorcio PCJ. A Presidente diz que seria bom se a SEDEMA viesse
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apresentar para o Conselho este novo Plano de Arborização. Bruno sugere solicitar ao SEDEMA.
Outra diretiva afirma Bruno  é a do esgoto, em que houve duvidas do Conselheiro Juan em relação a
eficiência do tratamento de esgoto apresentado  e a sua eficiência operacional. Juan ressalta que até
hoje o esgoto do bairro Monte Alegre não é tratado . Bruno diz que são avaliados  pela CETESB e o
próprio estado quem avalia  e anota foi próximo a 100 %   e é colocado automaticamente. Outra ação
importante  dessa diretiva  é o trabalho continuo do licenciamento ambiental municipal, no qual visa
o melhor o acompanhamento e controle das atividades com potencial causadores de poluição e ou
impacto ambiental instalado dentro do munícipio. Após apresentação, foi colocado em votação da
Plenária,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Conforme  solicitado  no  inicio  da  reunião   foi
apresentado  a Deliberação Normativa 01/202 que Acresce o Inciso 3º- ao art. 1º- da Deliberação 

Normativa 01/2018, que dispõe sobre procedimentos administrativos para analise dos processos sob
competência  do  grupo  Interdisciplinar  de  Analise  de  \Impacto  de  Vizinhança,  conforme  Lei
Complementar 208/2007, a presidente fez a leitua  e foi aprovado pela Plenária por unanimidade. 
Encerrou – se a reunião.  

            Comentários sobre os principais assuntos discutidos no COMDEMA (jan/2019 a
set/2020).

Foi deliberado pela CT do COMDEMA sobre Projeto de Lei de Proibição de Fogos
de Artifícios solicitação da Câmara de Vereadores,  assunto relevante para a cidade.  PL
05/209  enviado  pelo  presidente  da  Câmara  de  Vereadores  sobre   a  reponsabilidade  da
destinação  adequada  de  resíduos  sólidos  perigosos   que  estabelece  procedimentos   de
logística reversa no município de Piracicaba, foi avaliado e discutido e elaborado parecer
pela CT e enviado para Câmara. . Foi feito reunião com os Técnicos do ministério Publico
(GAEMA) referente  as  irregularidades  no  Centro  de  Tratamento  de  Resíduos  CTR e  a
manifestação Técnica do COMDEMA enviado ao MP. Apresentação do Plano de Gestão
Ambiental à equipe PMVA – para discussão e aprovação do COMDEMA sendo aprovada
pela maioria  do voto da Plenária,  porém com sugestões  de melhorias.  Uma proposta de
trabalho bastante relevante para o Município foi a Proposta de Visitas Técnicas em locais de
interesse ambientais sugerido pela Plenária sendo denominado como “Programa de Ações
do  COMDEMA  em  Locais  de  Interesse  Ambientais”,  fora  feito  Visita  no  Centro  de
Tratamento de Resíduos CTR, na Central Águas do Mirante e Estação de Tratamento de
Esgoto Piracicamirim, Bairro Lago Azul atendendo a solicitação da comunidade, e posterior
feitos relatórios destas visitas e encaminhado aos órgãos competentes. Reunião Ordinária de
junho na Câmara de Vereadores na Sala do Presidente Gilmar Rotta, houve a mudança do
local  da reunião devido o PL que altera a  Lei do Conselho estar em pauta na seção da
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Câmara,  porém foi retirado. O processo de renovação do COMDEMA, as inscrições  das
entidades e divulgação nos meios de comunicação,  a escolhas das entidades,  Decreto no
Diário Oficial Municipal, a posse dos conselheiros no Gabinete do Prefeito e reeleição da
diretoria por aclamação da Plenária gestão 2019/2021. Reportagem na gazeta de Piracicaba
sobre  as  propostas  de  trabalho  da  nova gestão,  focada  nos  cursos  d’água  do  município
devido as demandas recebidas  de analise das nascentes,  lagos e lagoas da cidade, como
também vamos continuar com o Programa de Ações do COMDEMA em Locais de Interesse
Ambientais  com pareceres  Técnicos  dos  Conselheiros   especialistas  nas  mais  diferentes
áreas. Discussão e sugestão da Plenária para elaboração de Oficio solicitando ao PMGIS um
novo  estudo  de  analise  Gravimétrico  dos  Resíduos  Sólidos  Domiciliares,  o  prazo  foi
aspirado  em  2015.  Nova  apresentação  do  Plano  de  gestão  Ambiental  e  documentos
comprobatórios  que  serão  encaminhados  a  equipe  do  PMVA  para  a  discussão  do
COMDEMA, novo ciclo encerra 1/10, durante a apresentação o que foi bastante questionado
pelos conselheiros que não tem uma ação concreta sobre a Arborização Urbana na cidade,
tem projetos  em discussão mais não sai  do papel  como também a educação  precisa  ser
melhorada junto a população, e a fiscalização ambiental mais presente quando solicitada. Foi
ressaltado pelo interlocutor que o PMVA lista 14 Leis e cada não cumprida perde ponto. Foi
apresentada  e  feita  a  leitura  da  Deliberação  Normativa  No-  01/2019  para  normatizar  o
encaminhamento  de  Relatórios  de  avaliação  de  Fumaça  preta  do  Município  discutida  e
aprovada pela Plenária, porém o Conselheiro Bruno Vello diz que sendo um Conselho tão
importante  para  cidade  fez  uma  analise  do  entende  para  agilizar  as  ações  do
COMDEMA/SEDEMA,  para  que  os  conselheiros  possam  discutir  com  mais  tempo  as
decisões,  como,  por  exemplo,  esta  deliberação  sugerida  pelo  SEDEMA.  A  Lei  do
COMDEMA  diz  que  pode  fazer  mais  de  uma  Deliberação  ao  ano,  sugerido  pelos
conselheiros fazer uma deliberação da Arborização Urbana para regularizar plantio, podas,
cortes e conservação das arvores.   Bruno Delarole/SEDEMA falou da Paridade do Conselho
que  não  foi  concretizada  e  que  a  eleição  ocorreu  com a  Lei  atual  do  COMDEMA.  A
Presidente  Iraci  Vitor  Honda  afirma  que  hoje  o  Conselho  consta  com  32  entidades
representante  da  sociedade  civil  sendo  cada  uma  com  dois  membros   um  total  de  32
representante  da  sociedade  civil.  Após  as  apresentação  e  discussão  foi  aprovado  pelos
conselheiros.                           
Todas as questões apresentadas no COMDEMA são de muita relevância, pois são demandas
da sociedade e do Poder Publico, e durante este período descrito acima foram discutidos e
deliberados vários assuntos: Uma proposta de trabalho bastante relevante para o Município
foi o Programa de Visitas Técnicas em locais de interesse ambientais sugerido pela Plenária
sendo  denominado  como  “Programa  de  Ações  do  COMDEMA  em  Locai  de  Interesse
Ambientais”. Como a visita técnica do bairro Lago Azul onde foi constado o assoreamento
do Ribeirão da avenida José Ramiro em função da obra executada pela empresa  EJ das
NEVES, após a visita o COMDEMA oficializou a SEDEMA e OBRAS para que cesse a
degradação e que seja feito a recuperação ambiental das áreas.  COMDEMA exerceu seu
papel de fiscalizar analisar de  referente a implantação do loteamento Pedregulho do bairro
Corumbataí,  local  de  fragilidade  ambiental  não  concordando  com  a  implantação  deste
loteamento.  Foi feito encaminhamento de propostas para inclusão do COMDEMA no Plano
Diretor  de  Desenvolvimento  de  Piracicaba/PDD,  qualquer  projeto  de  parcelamento  ou
alteração do uso ou ocupação do solo urbano envolvendo zona de fragilidade ou interesse
ambiental  de  impacto  de  vizinhança  deverá  submetido  ao  Conselho  para  analise  e
deliberação. Referente a isso o COMDEMA dez uma Deliberação Normativa 01/2020 que
regula procedimentos da Lei 251/2010 do COMDEMA estabelecendo normas em seu art.8º-
em função das propostas do COMDEMA  prevista na Lei Complementar 405/2019 – PDD,
porém só será publicada quando LC/405/19 entrar em vigor que devido a prorrogação da
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mesma esta prevista para dezembro/2020 . Foi bastante discutido em plenária a atualização
da “Analise Gravimétrica dos Resíduos Sólidos de Piracicaba” o Conselho deliberou  que é
urgente e necessário a atualização  pois esses parâmetros são de suma importância  para
nossa cidade e  também que seja regularizada   essa  informação,  pela SEDEMA ou pelo
gestor responsável  de coleta e destinação do RSU em Piracicaba. O Conselho enviou dois
oficio para a SEDEMA solicitando urgência nesta regularização da Analise Gravimétrica
dos Resíduos Sólidos. Discutido e aprovado o adiamento do Prêmio destaque Ambiental
programado para dia 5/6/2020 em virtude da pandemia COVID 19 foi adiado para abril de
2021. Foi discutido pelo Conselho a implantação do Fundo Municipal de Defesa do Meio
Ambiente – FUMDEMA criado em 2004 pela Lei 5.522  e regulamentado em 2005 Decreto
11.027 que apesar da insistência legal nunca entrou em operação. Os Conselheiros ressaltam
que o COMDEMA tem que dialogar com o Poder Publico para a urgente implementação
deste Fundo. Já houve um inicio de diálogo, mas, não vingou, na época este Fundo poderia
ser aplicado em pequenos projetos de educação ambiental. O COMDEMA entende que  que
com o FUMDEMA em vigor as multas pode ir para o Fundo e melhor aplicada em projetos
para preservação ambiental. A Plenária sugere que o FUMDEMA continue sendo discutido
para sua implementação.  Apesar de não ser possível realizar as visitas técnicas devido ao
isolamento COVID 19, o COMDEMA recebeu varias denuncias, como despejo de esgoto
em  um  córrego  que  fia  na  avenida  dois  Córrego,  1.797  que  desce  a´te  ao  Ribeirão
Piracicamirim . O COMDEMA encaminhou oficois por email para SEDEMA< SEMAE<
CETESB e Aguas do Mirante  para urgente solução. As reposta foram imediata que medidas
cabíveis  estavam sendo tomadas, e o reclamante nos informou que o despejo de esgoto  no
Ribeirão cessou após a interferência do Conselho.  Após denuncia sobre a poda de árvore
pela  CPFL  o  COMDEMA  convidou  os  gerentes  operacionais  de  companhia  para
esclarecimento ao conselho, afirmaram que as podas muitas vezes são emergenciais, porém
ressaltam que a interferência e a critica da Plenária do Conselho vai  ajudar uma melhor
conversação com a SEDEMA para que isso não ocorra mais. Outra discussão e deliberação
bastante importante o Conselho acolheu mais denuncia de moradores do entrono do Bairro
Bosque do Lenheiro referente mau cheiro causado por uma empresa COMPEFERTL sendo
tomada providencias pelo Conselho Junto a CETESB e foi atendido e o problema resolvido.
Outra denuncia de degradação ambiental em uma Lagoa no Bairro Santa Rosa e corte de
vegetação  do  seu  entorno  ,  os  órgãos  competentes  foram  acionados  pelo  COMDEMA
CETESB, SDEMA, SEMAE, Aguas do MIRANTE e Policia Estadual Ambiental, os quais
estão tomando providencias para a preservação da Lagoa e o Conselho continua verificando
e no aguardo de respostas destas. Após discussão da problemática dos eco pontos na cidade
foi deliberado pela Plenária que  ofícios fossem enviados para a SEDEMA solicitando uma
rápida  solução  já  essa  situação  tem  haver  com  as  questões  ambientais  na  cidade.  Foi
apresentado e discutido a Planilha com cronograma de substituição e manutenção da frota
municipal  e  terceirização,  que  após  manifestação  do  da  Plenária  foi  enaltecido  pela
excelente  apresentação   do  Senhor  Eduardo  Ferraz,  aprovado  pela  Plenária  e  posterior
Publicado.  O Plano  de  Gestão  Ambiental  foi  apresentado  ao  Conselho,  Bruno Delarole
comunicou as mudanças do PMVA devido a pandemia COVID 19, apresentou documento
comprobatório  de  todas  as  diretivas  PMVA  (sendo10),  destacando  a  diretivas   de
arborização  urbana  ,  e  esgotos,   e  a  outra  ação  importante   dessa  diretiva  é  o  trabalho
continuo  do  licenciamento  ambiental  municipal  ,  qual  visa  melhor  acompanhamento  e
controle  das  atividade   com  potencial  causadores  de  poluição  e  ou  impacto  ambiental
instalado  dentro  do município.  Que após apresentação  foi  votado  por  unanimidade  pela
Plenária.   Essas  sãos  demandas de alta  relevância  para  o  munícipio que o COMDEMA
acolhe  da  população,  e  este  ano  de  2020  devido  a  PANDEMIA  COVID  19  as  visitas
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técnicas programadas não foram possíveis realiza – lãs. Porém o Conselho trabalhou por
email e online para solucionar todas as questões de degradação e impacto ambientais. 

             

 

             

Iraci Vitor Honda

Presidente
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