Relatório de atividades de 2017 e eleições COMDEMA
Na edição de outubro/2017 do Piracaia Hoje, publicamos um texto explicando em detalhes a
atuação do Comdema e disponibilizando toda a legislação pertinente, que pode ser acessada na
internet. Hoje, queremos dar uma ideia das atividades realizadas pelo Conselho no ano de 2017,
divulgando este Relatório Anual de Atividades.
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
COMDEMA 2017
- O COMDEMA realizou no ano de 2017 11 reuniões ordinárias e 11 reuniões extraordinárias, para
discussão das pautas e demandas ambientais;
- Após intensa agenda de conversas com os então candidatos a prefeito, na data de 13/01/17 tivemos
nossa primeira reunião com o Pref. eleito Silvino Cintra, buscando alinhar nossas ações e solicitar
mais fiscalização ambiental e estrutura para o Departamento de Meio Ambiente.
- Logo em seguida realizamos reunião com a Sabesp objetivando entender melhor os processos
referente a outorga do Sistema Cantareira e contratação dos serviços de água e esgoto do município.
- Os Conselheiros também participaram de reuniões de outras entidades correlacionadas como: 1)
CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente; 2) CONSPIRA – Conselho de Piracaia; 3)
diversas sessões da Câmara Municipal; 4) Consórcio PCJ em Itu;
- Participamos nas discussões públicas sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira com a
Sabesp, tendo emitido parecer oficial junto ao PCJ;
- Criamos o FUMDEMA – Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com sua legislação
específica, seu CNPJ e uma conta para gerenciar os recursos;
- Pelo trabalho realizado fomos gratificados com este espaço quinzenal de publicações no jornal
Piracaia Hoje;
- Elaboramos uma consistente proposta de Projeto de Lei para implantação de um sistema de
qualidade ambiental no município;
- Tivemos nossa solicitação de contratação de uma trainee atendido pelo Prefeito visando melhorar
os trabalhos do Departamento de Meio Ambiente;
- Estivemos presentes também no Encontro do comitê regional de agroecologia;
- Emitimos parecer referente ao contrato de renovação de uso do espaço da lanchonete do Parque
Ecológico;
- Participamos do plantio de árvores no entorno da represa do Cachoeira;
- Participamos ativamente na alteração de Lei da LDO referente ao orçamento do DMA, passando o
mesmo de R$ 180 mil anual, para R$ 280 mil anual, aumentando em mais de 50% o orçamento anual
do Departamento, demonstrando assim a importância dos conselhos participarem de reuniões desse
porte.
- Além da emissão de diversos ofícios e resoluções pertinentes à pasta.

