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

 ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA PIRACAIA 

 76ª Reunião Ordinária do Comdema 
 DATA: 28 de março de 2022 
 LOCAL: Google Meet 
 HORÁRIO: 17h00 

 PAUTA: 
 1 - Leitura e aprovação da ATA anterior (5 minutos) 
 2 - Cursos brigadistas SENAR - atualização (5 minutos) 
 3 - Andamento trabalhos do Depto. Meio Ambiente (15 minutos) 
 4 - Projeto Sabesp Nossa Água - Estrada Novo Horizonte (10 minutos) 
 5 - Livre (15 minutos) 
 6 - Encerramento (5 minutos) 

 Presentes: 
 ●  Ive Verouchis 
 ●  Luciana Cury 

 1.  Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 
 2.  O primeiro curso de brigadistas do SENAR solicitado pelo COMDEMA será realizado no bairro 

 Quatro Cantos, nos dias 9 e 10  de abril. Vamos tentar agendar a segunda turma para maio,  no 
 bairro do  Pinhal/ Sete Pontes 

 3.  Não havia presentes do Departamento de Meio-Ambiente 
 4.  Foram apresentadas imagens de outdoors da SABESP na estrada do Novo Horizonte (que sai da 

 Aldo Bollini), com anúncio de um projeto-piloto chamado  Nossa Água,  dos idos de 90-2000. 
 Pelo conteúdo dos outdoors, a região seria contemplada com “recomposição florestal, área 
 arborizada, preservação do ambiente, conservação da qualidade da água''. Não encontramos 
 nenhuma menção a esse projeto na internet e o local atualmente só tem eucalipto. Seria 
 interessante resgatar o histórico desse projeto-piloto e tentar entender porque o que foi 
 anunciado pela SABESP não foi realizado. 

 5.  - Junho Verde:  foram apresentadas ideias para a programação  do evento. 1) Plan�o de árvores 
 onde possível ao longo da estrada do Morrão, que foi recém-bloquetada; 2) palestra com os 
 Recicleiros sobre o descarte correto dos recicláveis, como uma ação esclarecedora/educadora e 
 de divulgação do trabalho deles. A palestra poderia ser gravada para disponibilização nas redes. 
 -  Divulgação da compra da mangueira  : observamos que  a divulgação feita tanto no Facebook 
 quanto no site da prefeitura não menciona que essa foi uma inicia�va do COMDEMA, realizada 
 com fundos do FUNDEMA. Se este COMDEMA entende que o meio ambiente e o próprio 
 trabalho do COMDEMA precisam ter alguma visibilidade para a prefeitura e para os moradores 
 de Piracaia, a divulgação deveria mencionar de onde par�u a inicia�va e de onde saíram os 
 recursos para a compra da mangueira. 

 6.  Próxima reunião: 25 de abril de 2022 


