
COMDEMA PIRACAIA 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA – SP 

 

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA PIRACAIA 

 

A 72ª reunião ordinária do COMDEMA Piracaia ocorreu em 25 de outubro de 2021, às 17h em 

ambiente virtual. Estiveram presentes Stela Sorgon, José Petri, Ive Verouchis, Nicolas 

Mutarelli, Douglas Miyahara, Leandro Apendino, Bruno Tsai, Cristiano Vitorino e Alder Soares. 

Pauta 1 – Apresentação do projeto de implantação de uma central de resíduos sólidos por 

representante da ARR Engenharia, em parceria com a Sabba Saneamento e Meio Ambiente. 

Após a apresentação, os responsáveis pela empresa irão enviar a proposta ao Departamento 

de Meio Ambiente de Piracaia do projeto e o COMDEMA se dispõe a avaliar e reportar seu 

parecer.  

Pauta 2 – Aprovação da ata da reunião anterior e a sugestão da elaboração das próximas atas 

das reuniões do Conselho em tópicos.  

Pauta 3 – Os ofícios solicitados no mês de outubro para o evento do projeto socioambiental da 

Associação Piracaia Orgânica foram devidamente atendidos 

Pauta 4 – O conselho entende que a criação do cargo de agente ambiental é essencial para 

uma efetiva fiscalização sobre o uso de glifosato em área rural. O debate sugeriu a elaboração 

de uma resolução restringindo o uso do glifosato após a confirmação da validade desta 

resolução de acordo com a legislação vigente, e a elaboração de cartilha com soluções 

agroecológicas em substituição do uso da capina química.  

Pauta 5 – Durante o mês de novembro serão apresentados os três orçamentos da mangueira 

do caminhão pipa e consequente elaboração da justificativa e especificações da aquisição. A 

aquisição do triturador foi substituída pela avaliação da possibilidade de contratar este tipo de 

serviço para triturar as podas da cidade. Os membros do conselho irão buscar possíveis 

parceiros para esta ação.  

Pauta 6 – O SENAR confirmou ao menos três turmas para o curso de brigadistas em Piracaia 

para o próximo ano. As datas e locais serão definidos pelo SENAR e divulgados por este 

conselho. O conselho também irá buscar saber se a função de fiscalizar as queimadas já consta 

na atribuição de algum fiscal da cidade para criar os canais de denúncia e seu 

acompanhamento. Caso não haja, a sugestão é atribuir à Defesa Civil.  

Pauta 7 – Um grupo será formado para discutir alguns pontos técnicos do Decreto das 

queimadas que ficaram em questão para então protocolar junto à Prefeitura. Foi sugerida a 

participação de servidores com cargos relevantes ao tema.  

Pauta 8 – O conselho irá indicar novo membro para vaga de suplente no Conselho do FUMSAI. 

Bruno Tsai concordou em procurar saber mais sobre a função para se candidatar.  

Pauta 9 – Um grupo de trabalho será formado para a análise e posterior sugestões relevantes 

ao meio ambiente para a composição do Plano Diretor do município.  



Pauta 10 – Novo grupo de trabalho para avaliação do COMDEMA a partir da matriz SWOT a ser 

desenvolvida durante o mês de novembro. 

Pauta 11 – Um dos membros da sociedade civil do COMDEMA, Ana Carolina Leite Oliveira 

Abreu, não seguirá com suas atividades e será substituída por Leandro Apendino. Durante o 

mês de novembro os trâmites devidos serão cumpridos para concretização da substituição.  

Pauta 12 – O Departamento de Meio Ambiente reportou o caso envolvendo o corte de árvores 

e o conflito entre os condomínios Nova Atlântida e Clareando e a resolução do departamento. 

O conselho ratifica e aprova as ações do departamento.  

   


