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Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 9h15min, no Salão Azul do 
Paço Municipal "Dr. Célio Gayer", compareceram Beatriz A. Rolfsen (Conselho Municipal de 
Educação), Luís Fernando Pieroti (SABESP), Maria Apa. Dutra (Administração Municipal), E. 
Cartolano Jr (Obras), Fernanda C.de Oliveira (Meio Ambiente), Rodrigo Garcia Aguilar 
(Agricultura), Fabio Fulvio H. Magrini Lisa (Jurídico), Nivaldo Luiz dos Santos (Conselho de 
Meio Ambiente), Stela Dalva Sorgon (Meio Ambente).  ABERTURA: A diretora do 
Departamento de Meio Ambiente Stela Dalva Sorgon agradeceu a presença de todos e fez 
uma breve explanação sobre a primeira reunião realizada em março deste ano, onde houve 
a participação de apenas 03 (três) pessoas não havendo ATA a ser aprovada. Apresentou 
algumas propostas para utilização dos recursos do FMSAI. Informou que acontecerá entre 
os dias 16 a 18 de novembro uma fiscalização na Estação de Tratamento de Água – ETA e 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE pela ARSESP, agência reguladora do convênio 
com a SABESP e o município. A título de informação aos presentes, Luís Fernando Pieroti 
fez uma breve explicação de como será realizado essa vistoria. PAUTA: 1 – Stela apresentou 
a proposta de instalação de cisternas verticais em escolas do município que já possuem 
quadras cobertas. Ao todo são 07 (sete) escolas no município, ressaltando a importância 
dessas cisternas no uso de água pluvial para usos como: limpeza em geral, horta e jardins 
entre outros. A ideia inicial seria a instalação de 03 (três) cisternas em cada escola e com o 
decorrer do tempo aumentar esse número gradativamente. O Sr. Cartolano observou que o 
número de cisternas é insuficiente para atender a demanda da escola nos períodos de 
estiagem. Os presentes entendem que é uma ação válida. Luís Fernando Pieroti sugeriu que 
em conjunto com a cisternas seja considerado o investimento para mais reservatórios de 
água potável (caixa d’água) para garantir sempre a demanda das escolas. O diretor do 
Departamento de Obras, E. Cartolano Jr concordou com a proposta sugerida e ainda 
disponibilizou auxílio do seu Departamento para o levantamento de dados para análise da 
viabilidade dos projetos. Os presentes concordaram que os projetos devem ser apresentados 
à ARSESP para validação inicial. PAUTA: 2 – Stela apresenta aos presentes a proposta da 
utilização de recursos do FMSAI para solucionar um antigo problema de fossa séptica no 
Bairro Cachoeira Abaixo, onde o esgoto têm sido lançado in natura no curso d’água próximo. 
Um problema que se estende há muitos anos e que precisa ser sanado o quanto antes, visto 
que existe  prazo vindo do Ministério Público. Foram apontados todos os “impasses” que 
esta regularização causa e a urgência da mesma, foi informado ainda que está sendo 
verificada a possibilidade de contratação uma empresa para elaboração do projeto. Todos 
concordaram que a proposta é relevante e que deve ser executada. Luís Fernando Pieroti, 
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sugere sempre verificar as diretrizes para elaboração dos projetos e a submetê-los para 
apreciação da ARSESP.  PAUTA: 3 – O Departamento de Agricultura, através do seu diretor 
Rodrigo Garcia Aguilar, apresentou uma proposta para utilização dos recursos do FMSAI 
para instalação de fossas sépticas em propriedade rurais, cuja finalidade é levar técnicas e 
tecnologias que visam melhorar a qualidade de vida e ambiental local. Rodrigo fez uma breve 
explanação do projeto e os presentes questionaram o critério de escolhas das áreas 
beneficiadas e ainda sugeriram que fossem áreas próximas a recursos hídricos e com maior 
densidade populacional. PAUTA: 4 – Os presentes decidiram que não há necessidade de 
fixar uma data para as próximas reuniões visto que as mesmas acontecem semestralmente. 
Os Projetos sobre Cisternas nas Escolas, Instalação de Fossa Séptica Coletiva no Bairro 
Cachoeira Abaixo e Instalação de Fossa Séptica em Propriedades Rurais serão elaborados 
e previamente apresentados à ARSESP para consulta.   
OUTROS ASSUNTOS: O representante do COMDEMA, o Sr. Nivaldo Luiz dos Santos 
questionou Luís Fernando Pieroti sobre a prioridade da SABESP com o município de 
Piracaia, ele explicou que a SABESP obedece a um cronograma de ações definido pelo 
plano de investimentos e que a mesma é fiscalizada pela ARSESP. Também foram feitos 
questionamentos sobre fiscalização de ocupações irregulares que, apesar da estrutura de 
esgotamento existente, continuam lançando esgoto no curso d’água. ENCERRAMENTO: 
Não havendo mais assuntos a serem tratados, às 11h00 min, a reunião foi encerrada. 
 
 
 
 
 

Piracaia, 09 de novembro de 2021 
 
 

Stela Dalva Sorgon 

Diretora do Departamento de Meio Ambiente 


