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1) TEMAS DEBATIDOS NAS REUNIÕES DO DOMDEMA.

PERÍODO: OUTUBRO DE 2018 A MARÇO DE 2019.

Tabela 01: Lista dos temas debatidos nas reuniões do COMDEMA
COMDEMA.
Data
Tema

Comentários/
Comentários/Resultados

Vários municípios lançam o esgoto sem tratamento no corpo
hídrico, resultando no acúmulo de micro e macro nutrientes.
Espuma
spuma nas margens do Rio Tietê – Balsa O excesso
xcesso de nutrientes lançados ao longo do Rio Tietê
Tietê, do
Sabino/Sales.
qual banha 62 (sessenta e dois) municípios, provoca
desequilíbrio no meio aquát
aquático.
15/10/2018 Participação do município no:




Em todas as participações são apresentados os problemas
enfrentados pelo município, dos quais envolvem o
XVI Diálogo Interbacias de Educação ambiental, o social e econômico.
Ambiental em recursos Hídricos;
O município se comprometeu em elaborar um programa de
Curso de Outorga no SAAE de Promissão; e educação ambiental para melhorias das ações no ano de
XII Oficina para Construção Participativa do 2019.
Zoneamento ecológico Econômico do Estado
de São Paulo.

Evolução no PMVA

No ano de 2017 a pontuação do município foi de 9,85, e na
pré-certificação
certificação de 2018 o município atingiu 48,77 pontos.

Trabalhos voltados para a Educação Ambiental

Visita realizada no dia 30/11/2018 no Condomínio
Residencial Pousada das Garças, na cidade de Lins, onde
os alunos do Projeto sementes do Amanhã conheceram o
trabalho de recuperação do solo e de proteção de animais.

Foi enviado o projeto no dia 09/11/2018 a Fundação
Projeto de Mobilização e Educação para a Proteção
nacional de Saúde – FUNASA para análise.
Ambiental e combate ao Aedes Aegypti.
Termo de Referência do Projeto Promovendo Foi enviado o projeto no dia 09/11/2018 a Fundação
Educação e Saúde Ambiental nas escolas Públicas nacional de Saúde – FUNASA para análise.
de Sabino.
29/11/2018
A orientação passada pelo coordenador da vigilância
sanitária, Danilo de Matos Pavanelli, é que o paciente deve
ser levado diretamente para o Hospital de Lins, onde há
Infestação de escorpião na região, e que os soro antiescorpiônico e equipe preparada para realizar o
acidentes preocupam os moradores de Sabino.
atendimento, medida necessária para evitar complicações
no quadro clínico.
Trabalho de busca ativa de escorpiões está sendo realizado
em 20 (vinte) quarteirões.
O município não registrou nenhum caso suspeito
suspeito, e nem
Mutirão para retirar focos do mosquito Aedes
confirmado de dengue.
Aegypti.

Esgoto lançado sem tratamento no Córrego

A CETESB coletou a mostra para análise no dia 22/11/2018.
O próximo monitoramento realizado pelo município será no
dia 20/12/2018.
O efluente tratado pelo município está de acordo com os
parâmetros da Resolução CONAMA.

Mortandade de peixes no dia 02/12/2018.

Segundo técnicos da CETESB a mortandade ocorreu por
falta de oxigênio.
No dia choveu 18 mm carregando muita matéria orgânica
para O Córrego Esgotão, desequilibrando o meio aquático.

12/12/2018

Reunião com o engenheiro civil Dr. Luis Fernando Discussão sobre o Projeto para aumentar a vazão no
Rossi Léo no dia 14/12/2018
Córrego Esgotão.
No mês de janeiro foram enviados relatórios diários à
CETESB, onde foi constatada que a denúncia não tinha
Denúncia feita na CETESB sobre mortandade de
procedência, as imagens enviadas na denúncia eram
peixes na praia.
referentes à mortandade que ocorrera n
no ano de 2016.
Foi esclarecido que a alga existe em todo ambiente líquido,
que o excesso é devido aos nutrientes lançados no Rio
Tietê.
28/01/2019
Depois de obter os resultados das análises realizadas no dia
04 de dezembro de 2018, nos quatro pontos do Córrego
Mortandade de peixes no Córrego
Esgotão, o estado, CETESB, multou aquele onde os
parâmetros estavam fora dos padrões da CONAMA.
Aprovação do Projeto na FUNASA, onde está contemplada
Melhorias na área de educação ambiental em a compra de lixeiras seletivas, e sacos de ráfia para
relação à reciclagem de materiais.
distribuir nas residências.
Floração das algas

O Sr. Prefeito e o diretor administrativo concordaram com os
argumentos apresentados pela assistente de meio ambiente
Profissional específica na área de educação
e pelo coordenador de vigilância sanitária
sanitária, pois o projeto
ambiental
abrange a educação formal e não formal, e deve ser
realizado de forma contínua.
Foi apresentado o cronograma
nograma de frota
frota, do qual houve
alterações. Foram retirados os veículos leiloados em 2018, e
acrescentados os veículos que o município adquiriu através
Cronograma de Frota Municipal 2019
de verba parlamentar.
Em 2018 10 veículos não possuíam horímetro, hoje são 5, a
troca é realizada conforme as condições orçamentárias.
Na capacitação foi ressaltada
ssaltada a importância da discução e
aprendizado nas mesas de discussões dos temas: Município
Sustentável,
el, Estrutura e Educação Ambiental, e Conselho
Capacitação PMVA em Penápolis
de Meio Ambiente, o mais importante é que os gestores
devem mudar sua visão e envolver os funcionários de todos
25/02/2019
os setores, não é responsabilidade apenas da pessoa que
está lotado na secretaria de meio ambiente
ambiente.
Foi sugerida aos membros a necessidade do conselho ter
Orientação
rientação do Coordenador do meio Ambiente do representante de entidade
tidades religiosas, os membros
Estado de São Paulo, José Walter Figueiredo
concordaram.
Alteração do indicado Danilo de Matos Pavanelli, suplente,
Indicação de um membro para rep
representar a
passa a ser o Titular, os membros concordaram.
Diretoria Municipal de Saúde
Votação da mesa para o biênio
b
2019/2021.
Reunião
eunião do Comitê Tietê Batalha

Plano de Gestão Municipal 2019

Foi apresentado o plano de gestão ambiental
ambiental, do qual houve
alterações. Foram retirados os veículos leiloados em 2018, e
acrescentados os veículos que o município adquiriu através
de verba parlamentar.
Em 2018 10 veículos não possuíam horímetro, hoje são 5, a
troca é realizada conforme as condições orçamentárias.

Posse dos membros

Seguindo orientações da Coordenadoria do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo, foi indicado representante de
entidades religiosas, sendo a titular, Ana Rosa Alves; e a
suplente, Luciene Bruno Lima.

25/03/2019
Recurso no PMVA

Foi destacado que Sabino não teve passivo ambiental, e
que o município subiu 02 (duas) posições no Ranking do
PMVA, ficando em 128º lugar
lugar.

No ano de 2017 o poder público consumiu 453.271 kWh
sendo 35 unidades consumidoras, e no ano de 2016
Redução no consumo
umo de energia elétrica nos
consumiu 470.991 kWh com 33 unidades, reduziu 17
17.720
prédios públicos.
kWh, representando uma economia de 3,76%.

Castração de cães e gatos

Danilo gerente da vigilância sanitária fez um ofício, do qual
já foi assinado pelo prefeito, para solicitar verba de
R$80.000,00 para que seja realizada a castração de cães e
gatos, já que está demorando a tramitação no Consórcio
Intermunicipal de Meio Ambiente - CIMA para a compra do
castra-móvel devido à burocracia

Proliferação das algas

A presidente do conselho mostrou os relatórios fotográficos
do Córrego Esgotão dos dias 19 e 25 de março, onde os
membros
bros puderam ver a diferença do comportamento das
algas, foi explicado que a chuva, a temperatura e o excesso
de nutrientes aceleram a eutrofização das algas, e que com
o El Niño a situação agrava mais, foi dito ainda que as algas
são monitoradas por satélites, e que o departamento de
meio ambiente recebeu uma cópia do arquivo. Foi
enfatizado que o problema não é de Sabino, que todos os
municípios são co-responsáveis,
responsáveis, se cada um fifizer sua parte
reduzirá os problemas, não pode afirmar que acabará
acabará, pois
a alga sempre existirá no meio aquático. Na sequência foi
comentado sobre as reuniões que o prefeito municipal tem
participado na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
do Estado de São Paulo, junto aos especialistas da
CETESB, SABESP, AES Tietê Energia S/A, como também
as reuniões no município onde os técnicos foram in loco
conhecer como são as algas do Córrego Esgotão, para
elaborar um relatório para empregar a metodologia corre
correta
para a retirada das algas. Na oportunidade foi informado que
na quarta-feira
feira virá ao município uma empresa
especializada para retirar as algas mortas.
mortas

2) Comentários e análises dos membros

Hoje através do conselho nós membros temos mais esclarecimentos,
pois quando surge alguma dúvida
dúvida discutimos nas reuniões, e percebemos que
as explicações são plausíveis, e vemos que a administração
ção não mede
esforços na busca de soluções.
soluções
Também vemos mudanças na área de educação ambiental, onde
através das publicações das palestras, plantio, visitas entre outras ações
buscam educar nossas crianças e a população para que possamos ter melhora
na qualidade de vida, sem esquecer-se
esquecer
de preservar o meio ambiente.
Outro fator que é de fundamental
fundame
importância, a maioria dos membros
desconhecia o Programa Município Verde Azul, hoje sabemos o quanto é
importante, pois as diretivas norteiam o que deve ser feito, apesar de que o
município não tem
em muitos recursos,
recur
tem buscado atender de forma coerente
com o orçamento.
Já em relação ao problema de eutrofização esperamos que o município
junto com o estado encontre realmente alternativas para minimizar os impactos
ambientais que prejudicam
udicam o Rio Tietê e o Córrego Esgotão,
E
, por mais q
que
saibamos que o problema não é pontual, que o grande causador é o homem, e
que o efeitos climáticos potencializam
pot
a floração das algas. Infelizmente
nfelizmente o
fenômeno ocorrerá enquanto
nquanto for lançado nutrientes, ou efluente sem
tratamento, desde a nascente do Rio Tietê.

Gislaine Pinto de Souza
Presidente do COMDEMA

