
Ata da 68ª Reunião Ordinária COMDEMA Piracaia
26 de abril de 2021
Encontro virtual (Google Meet) 9h00-11h30

PAUTA:
- Abertura e boas-vindas;
- Leitura e aprovação da Ata da 67ª Reunião Ordinária do

COMDEMA;
- Informações sobre o FUMSAI - Fundo Municipal de Saneamento e

Infraestrutura – Decreto nº 4.824/2021
- Recursos do FUMDEMA – Decreto nº 4.593/2019; Decreto nº

4.491/201/ art 6º inciso VI; Decreto 4.839/2021
- Nomeação da nova diretoria para o biênio 2021/2022
- Encerramento

Presentes:
Stela Sorgon
Luciana Cury
Douglas Miyahara
Carol Salles
Nicolas Mutarelli
Ive Verouchis
Fátima Pinheiro
Felipe
Camila Fernandes - COMTUR
Leandro Apendino - COMTUR
Vanessa

ABERTURA Stela iniciou relatando a pauta do dia e logo no início o encontro foi
hackeado. Abrimos outra sala e Felipe sugeriu mudar a plataforma dos encontros
virtuais. Sugeriu a plataforma Zoom, onde pode-se definir link e senha de acesso,
além de uma pessoa ficar de coordenadora (host) do encontro, observando quem
entra e quem sai da sala. ALTERAÇÃO REGIMENTO INTERNO COMDEMA Stela
informou que por questão de inconstitucionalidade, os vereadores (legislativo) não
podem fazer parte do corpo do COMDEMA (executivo), pois essa participação
configuraria conflito de interesse. Porém, eles podem participar acompanhando os
encontros e sugerindo encaminhamentos como sociedade civil. Camila observou
que é imprescindível a presença dos vereadores para a efetivação de ações e vai
passar os contatos dos vereadores que acompanham o COMTUR e que têm



atuação voltadas ao meio-ambiente/turismo. Nicolas, Stela e Ive comentaram sobre
a importância da conversa “olho no olho”, tanto com os vereadores quanto com
qualquer outra pessoa que eventualmente possa somar na questão ambiental.
Douglas e Leandro sugeriram como primeira providência ajustar o regimento interno
com relação à participação dos vereadores para que fique de acordo com a
Constituição. Será necessário agendar uma reunião extraordinária para a revisão do
regimento. Uma vez o regimento do conselho revisado e ajustado, será redigido um
ofício convidando os vereadores a participarem do COMDEMA, que será levado em
mãos à Câmara, para que o contato “olho no olho” já se inicie. Stela comentou
sobre o papel do COMDEMA de acolher e harmonizar o diálogo a fim de fortalecer a
atuação. Luciana comentou sobre o papel fundamental da comunicação nas redes
sociais, para que atinja e engaje mais pessoas. Carol questionou como funciona a
ação do COMDEMA  com relação às obras, já que o assunto aparece como uma de
suas atribuições. Felipe questionou como funciona a relação do COMDEMA com o
MP. Leandro e Luciana passaram contatos e links relacionados ao assunto no chat.
Luciana vai enviar o calendário com as próximas datas de reunião até o final do ano.
FUMSAI E FUMDEMA Seguindo a pauta, Stela explicou resumidamente sobre o
FUMSAI e o FUNDEMA e sugeriu que todos lessem os documentos.

FUMSAI:

● 4% da arrecadação da Sabesp vai para o município
● esse recurso tem destino definido: projetos que incluam despoluição de

córregos, implantação de parques lineares, paisagismo urbano (ver artigo II
das regras do fundo)

● parte da verba já está disponível para utilização, mediante apresentação de
projetos

● falta definir os membros do FMSAI para que as ações se iniciem
● ainda não tem data para a reunião de definição desses membros

FUMDEMA:
- os recursos vêm do ICMS ecológico, de doações e outras fontes (ler o

regimento)

● Stela ficou de levantar o valor que já existe no caixa do FUNDEMA
● projeto PSA (pagamento por serviços ambientais)
● projeto “Produtor de Água”, parceria entre Meio-Ambiente e Agricultura
● projeto Reciclagem, coleta seletiva na cidade de Piracaia a partir de 6 de

maio, pela empresa “Recicleiros” (única que apresentou proposta). Na zona
rural, serão colocados contêineres para coleta. Ive informou que os
condomínios podem se responsabilizar por ter um espaço para descarte dos
recicláveis, onde os recicladores pudessem recolher diretamente, sem a
necessidade dos contêineres.

Felipe questionou sobre como os projetos seriam escolhidos. Editais públicos?
Leandro foi colocando os links para os regimentos do FUMSAI e do FUMDEMA



conforme a Stela foi relatando sobre os fundos. Foi ótimo ter o acesso aos links em
tempo real no chat, Leandro! PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Seguindo
a pauta, Stela falou sobre o Programa de Educação Ambiental, que está em
construção, e informou que ia passar uma pesquisa para que pudéssemos
opinar/acrescentar ao programa. Na sequência, falou sobre o Programa Município
Verde e Azul, que destina recursos às cidades que cumprirem uma lista de
exigências relativas a vários departamentos. Como exemplo, citou: Plano Municipal
da Mata Atlântica, Bacia Hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí, Plano de Metas
em Meio-Ambiente (que inclui 6 ações). Ive sugeriu de olharmos quais ações são
essas e começarmos a trabalhar para conseguirmos atingir a pontuação necessária
no programa para que Piracaia consiga o selo de Município Verde e Azul. Ter
Piracaia vinculada a esse selo agrega em diversos aspectos, especialmente com
relação ao turismo. ENCERRAMENTO Esgotados os assuntos, o encontro foi
encerrado. Data da próxima reunião ordinária: 24 de maio de 2021,
segunda-feira.

Observação:
Ata aprovada via email, sem a necessidade de assinatura por força da
pandemia, para evitar aglomerações.


