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

 ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA PIRACAIA 

 73a Reunião Ordinária do Comdema 
 DATA: 29 de novembro de 2021 
 LOCAL: Google Meet -  meet.google.com/uzy-tvto-ahi 
 HORÁRIO: 17h00 

 PAUTA: 
 1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (15 minutos) 
 2. Sugestões de alterações no decreto das queimadas (10 minutos) 
 3. Encontro regional de Meio Ambiente (10 minutos) 
 4. Passarela para animais silvestres (10 minutos) 
 5. Arborização Urbana (10 minutos) 
 6. Parecer sobre a Usina do lixo (5 minutos) 
 7. No�cias do dpt Meio Ambiente (10 minutos) 

 Presentes: 

 ●  Nicolas Mutarelli 
 ●  Jana Carvalho 
 ●  Douglas Miyahara 
 ●  Luciana Cury 
 ●  Stela Sorgon 

 1.  Leitura e aprovacão da ata da reunião anterior. 
 2.  Alterações decreto queimadas: as alterações sugeridas ao Decreto das Queimadas foram 

 aceitas e a nova redação será enviada para aprovação final, antes de ser protocolada na 
 prefeitura; 

 3.  Stela sugeriu Piracaia sediar um encontro regional de meio ambiente no primeiro semestre de 
 2022 para debater sobre o impacto do decreto da APA Cantareira nos 7 municípios que fazem 
 parte da região (o que está sendo feito, como agir, mapeamento de como está sendo a 
 ocupação dos 100 m da APA); 

 4.  Passarela para animais silvestres: o assunto entrou na pauta como demanda da população; 
 Stela informou que existe um projeto de reforma do portal da cidade - um dos pontos onde 
 comentaram ser necessária uma passarela para animais silvestres; 

 5.  Arborização urbana: Stela comentou sobre o projeto de arborização da Av Valen�m Del Nero; 
 6.  O parecer sobre a usina de lixo foi encaminhado para Stela; falta enviar o parecer diretamente 

 para a empresa e também ao prefeito, via o�cio, como embasamento para uma resposta do 
 execu�vo à empresa; 

 7.  No�cias sobre o Departamento de Meio Ambiente: Stela explanou sobre as muitas atribuições e 
 demandas co�dianas e como as funcionárias do departamento se dividem entre as tarefas. 

http://meet.google.com/uzy-tvto-ahi


 8.  Extra-pauta: Jana Carvalho comentou sobre a questão do Batatuba e que deveria haver um 
 trabalho conjunto e convergência de olhares entre COMTUR, CULTURA, COMDEMA, Assistência 
 Social e Educação para tentar solucionar essa questão. 

 9.  Extra-pauta: o COMDEMA deve emi�r ao menos uma resolução ao ano e sugeriu-se que uma 
 dessas resoluções para 2022 seja com relação à proibição do uso do glifosato em áreas 
 próximas à água; também sugeriu-se uma resolução para que o COMDEMA avalie projetos 
 ambientais que por acaso venham a indicar o uso de glifosato; 

 10.  Próxima reunião: 20 de dezembro de 2021 


