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

 ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA PIRACAIA 

 74a Reunião Ordinária do Comdema 
 DATA: 20 de dezembro de 2021 
 LOCAL: Google Meet -  meet.google.com/uzy-tvto-ahi 
 HORÁRIO: 17h00 

 PAUTA 
 1- Leitura e aprovação da ATA anterior 
 2- Decreto queimadas 
 3- Manifestação do COMDEMA sobre a usina de lixo - enviar para a prefeitura e para a própria usina 
 4- Manifestação/posicionamento do COMDEMA a respeito do PL 2510 (municipalização da 
 responsabilidade por leis e regras rela�vas às APPs urbanas - isso também tem a ver com o Plano 
 Diretor) 
 5- Manifestação/posicionamento do COMDEMA a respeito do dia do CAC (liberação de caça) 
 6- Curso brigadistas 
 7- Informações sobre a solicitação do corpo de bombeiros para Piracaia 
 8- Posicionamento da prefeitura sobre a questão da poda - volume/frequência? Toninho está disposto a 
 fazer a parceria, mas precisa de dados para fazer a proposta 
 9- Encontro meio-ambiente 2022 
 10- TAC rela�vo ao caminho de concreto no Parque Ecológico - andamento 

 Presentes: 

 ●  Leandro Apendino 
 ●  Bruno Tsai 
 ●  Ive Verouchis 
 ●  Luciana Cury 
 ●  Stela Sorgon 
 ●  Marcos e Fernanda (Bairro do Peão) 

 1.  Não aconteceu pois a ata não estava pronta. 
 2.  Douglas protocolou o o�cio do Decreto de Queimadas na prefeitura; 
 3.  Douglas enviou a manifestação do Conselho sobre a usina de lixo ao prefeito e o Departamento 

 de Meio Ambiente  enviou à empresa; 
 4.  Lu comentou sobre a ligação entre o PL 2510, aprovado em Brasília, e a revisão do plano 

 diretor; concluímos na reunião que  o conselho deve acatar as diretrizes do decreto da APA 
 Cantareira para efeito de regramento das APPs urbanas; 

 5.  A lei sobre o Dia do CAC não emplacou, porém seria bom o Conselho se manifestar repudiando 
 a criação de um dia para exaltar caçadores, a�radores e colecionadores de armas; 

 6.  Lu ficou de conseguir 2 locações para a realização de 2 formações de brigadistas, sendo a 
 primeira em março (final de semana) ; 

 7.  Lu comentou que Douglas não �nha conseguido falar com o vice-prefeito sobre o assunto;. 

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


 8.  Stela comentou que ainda não �nha conseguido informações sobre a poda municipal (volume, 
 frequencia) e que perguntaria à Rose. Lu comentou que essa era uma super oportunidade de 
 resolver um problema de maneira que a prefeitura �vesse o mínimo de inves�mento; 

 9.  Stela explicou sobre o encontro de meio-ambiente que pretende para o primeiro semestre de 
 2022; 

 10.  Stela comentou que o Departamento de Meio Ambiente obedece à Coordenadoria Operacional 
 e que o processo de compensação rela�vo à pista de caminhada do Pq Ecológico está em 
 andamento; que a empresa contratada regularizou os processos frente à Cetesb; tb comentou 
 que apresentou ao prefeito a ideia de isolar a pista e fazer da área um parque temá�co; Bruno 
 sugeriu somar com projeto sobre abelhas na�vas para o local; 

 11.  Extra-pauta  : �vemos uma longa conversa sobre o episódio  de falta d’água que havia ocorrido 
 na cidade no final de semana anterior e sobre o relato de Bruno sobre uma nascente que secou 
 num sí�o; isso nos levou ao assunto SABESP; Stela comentou que o Rio Cachoeira está 
 totalmente assoreado dentro do Pq Ecológico e que é necessária uma ação emergencial; tb 
 comentou sobre o Novo Marco do Saneamento (link no grupo), que vai regionalizar o 
 saneamento (PL 251). Todos os municípios devem aderir ao novo marco para ter acesso aos 
 recursos federais; segundo Stela todos os municípios da APA Cantareira já aderiram; falamos 
 ainda sobre recursos do FUNSAI; sobre a nova concessão para Sabesp (30 anos); sobre o projeto 
 Produtor de Água ser ampliado; sobre a SABESP não liberar visitas na ETA e ETE da cidade; 
 ficamos de agendar um encontro com a SABESP para obtermos explicações de maneira a 
 esclarecer a relação SABESP/PIRACAIA; 

 12.  Próxima reunião: 31 de janeiro de 2022, modo virtual 


