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Piracaia, 17 de Setembro de 2021 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA - Piracaia  

Posse dos membros para o biênio 2021/2023 em 24 de agosto de 2021. 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) de Piracaia, 

conforme disposto no Decreto Nº 4.206, de 23 de março de 2016, decidiu por 

unanimidade realizar suas reuniões Ordinárias mensais toda última segunda-

feira do mês no Centro de Educação do Parque Ecológico Municipal, na Sala 

dos Conselhos localizada no Departamento de Educação ou ainda no Salão 

Azul no Paço Municipal da Prefeitura, e virtualmente pelas plataformas digitais 

devido ao contexto de pandemia pelo novo coronavírus.  

Durante o período de março a setembro de 2021, foram trabalhados temas 

relevantes ao Conselho com o objetivo de intensificar as ações de defesa do 

meio ambiente, novas formas de política ambiental e ajustes relacionados às 

leis em vigor: 

A primeira reunião realizada no dia 31 de março de 2021, na sala dos 

Conselhos no Departamento de Educação, teve como prioridade a 

apresentação dos novos membros do Conselho, a composição da nova 

presidência para o biênio 2021/2022, e o levantamento de diversos temas 

relacionados ao meio ambiente que merecem atenção nas reuniões futuras.  

Na seguinte reunião que ocorreu no dia 26 de abril de 2021, de forma virtual, 

foi constatada a necessidade de alteração do Regimento Interno por uma 

questão de inconstitucionalidade devido à participação do legislativo no 

Conselho, configurando conflito de interesse. Tal alteração foi sancionada na 

Lei Nº 3.187/2021 que manteve os 03 membros titulares representantes da 

Sociedade Civil e, com a saída do representante do Legislativo, passou a ser 

de 03 membros titulares do Poder Executivo. A representante titular do Poder 

Executivo esclareceu as informações sobre o Fundo Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente (FUMDEMA) e do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e 
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Infraestrutura (FUMSAI), verbas repassadas ao município proveniente de ICMS 

Ecológico e da concessão da SABESP na cidade. Além disso, foram 

apresentados os projetos em andamento no Departamento do Meio Ambiente e 

no Departamento da Agricultura, como o projeto “Produtor de Água” e o projeto 

“Recicleiros” de coleta seletiva. E, por fim, a apresentação da construção 

participativa do Programa Municipal de Educação Ambiental – PMEA. 

Em 31 de maio de 2021, no Centro de Educação do Parque Ecológico 

Municipal, o Conselho se reuniu para deliberar assuntos previamente 

levantados, a saber: a criação do cargo de agente ambiental para o município; 

um canal de denúncia para crimes e suspeita de crimes ambientais; 

estreitamento do relacionamento com o poder legislativo; a função do 

Consórcio PCJ; o programa de Pagamentos por Serviços Ambientais; a 

elaboração dos projetos do próprio Conselho; combate aos incêndios; e 

intercâmbio com outros Conselhos de municípios da região.  

A Reunião de Posse dos membros do COMDEMA ocorreu no dia 24 de agosto 

de 2021, no Salão Azul do Paço Municipal, e contou com a presença dos 

membros do Conselho, do prefeito José Silvino Cintra, que nomeou os novos 

conselheiros e do vereador Rodrigo Simeone. Foi estabelecido, de forma 

consensual, o trabalho em conjunto de todas as forças para o benefício comum 

de preservação do meio ambiente e promoção da educação ambiental. Na 

mesma reunião foi aprovado por este Conselho o Programa Municipal de 

Educação Ambiental – PMEA. 

Em 14 de setembro de 2021, na reunião extraordinária que ocorreu de forma 

virtual, o COMDEMA aprovou o Plano de Gestão Ambiental do Departamento 

do Meio Ambiente; tomou ciência da participação dos servidores da 

municipalidade nas CTMH - Câmaras Técnicas de Monitoramento Hidrológico, 

CTEA e CTRN dos Comitês PCJ; e também apresentou o projeto Novo 

Cantareira de formação de banco de sementes e reflorestamento de mata ciliar 

na área da represa. Aprovou ainda a utilização dos recursos destinados ao 

FUMDEMA para o ano de 2021. Os temas tratados nesta reunião 

contemplaram ainda as demandas provenientes do trabalho de combate a 
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incêndios no município, sobretudo em épocas de estiagem e sobre o uso de 

glifosato por proprietários rurais, temas estes que ficaram para aprofundamento 

na próxima reunião ordinária. Ficou acertado ainda que em reunião futura será 

debatido entre os conselheiros sobre a proposta de instalação de uma Usina de 

lixo na cidade. 

Dessa forma, é o que este Conselho tem para apresentar no momento, visto 

que a nomeação se deu há apenas um mês, e não houve ainda tempo hábil 

para a elaboração de Resoluções ou Deliberações. 

 

 

 

Douglas Miyahara  

Presidente 


