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Experiência  

 
Reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item CA4b da Diretiva Conselho Ambiental no Ciclo 2015 
do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
   
Assessorar, estudar e propor ao Poder Público local as diretrizes da política 
municipal para o meio ambiente e os recursos naturais. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
1996 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
 O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba – COMDEMA, 
instituído pela Lei Municipal 4.233, de 27 de dezembro de 1996, consolidada pela 
Lei Complementar 251, de 12 de abril de 2010, tem como objetivo assessorar, 
estudar e propor ao Poder Público local as diretrizes da política municipal para o 
meio ambiente e os recursos naturais. 
 
As atribuições do COMDEMA estão elencadas no artigo 8º da Lei Complementar 
251/2010.  
 
Atualmente, o Conselho é formado por representantes de 23 instituições da 
sociedade civil e do poder público, constituindo-se num espaço de participação e 
controle social na gestão das políticas públicas. 
 



No Conselho são discutidos diversos temas relacionados à gestão ambiental do 
Município, como gestão de resíduos, gestão dos recursos hídricos, arborização 
urbana, uso e ocupação do solo, poluição sonora, saneamento básico, etc. 
 
Com base nas reuniões realizadas, são elaboradas atas das discussões e 
deliberações, solicitadas pelo PMVA para fins de pontuação. 
 
As atas apresentadas pelo Município de Piracicaba demonstram a efetiva atuação 
do COMDEMA, com relação aos temas de relevância ambiental de ocorrência no 
Município. 
 
 
Metodologia  
 
As atas apresentadas identificam a data e a sede da reunião, além dos 
Conselheiros presentes. 
 
No início são elencados os assuntos a serem tratados na pauta, além dos temas 
inseridos pelos Conselheiros para discussão. Também é discutida a ata da reunião 
anterior, procedendo-se às alterações solicitadas e/ou à ratificação dos seus termos. 
Em seguida, a ata aprovada é assinada. 
 
Depois os assuntos são debatidos, sendo objeto de deliberação quando for 
necessário. 
 
O conteúdo verificado nas Atas demonstra a atuação dos Conselheiros, havendo 
sempre um desencadeamento de ações e discussões entre uma reunião e outra. 
 
Exemplo verificado foi a discussão sobre a situação da sede para o Reciclador 
Solidário, que não apresentava condições ideais, havendo previsão de a prefeitura 
adquirir terreno para construção de nova sede (Ata de fevereiro de 2015). Na Ata do 
mês seguinte, já constou informações de contato feito com a Cooperativa do 
Reciclador Solidário, inclusive por meio de visita às instalações. Este contato 
possibilitou agendamento de reunião com o presidente da Cooperativa e com o 
Secretário Rogério Vidal para tratar do processo de desapropriação de área para 
instalação de nova sede. 
 
Outro exemplo foi a preocupação com a liberação comercial de mosquitos 
transgênicos, prevista em razão de contratação feita pela Prefeitura, o que 
promoveu intenso debate na reunião de março do COMDEMA, inclusive com a 
participação de diversos especialistas sobre o tema (como o Professor Paulo 
Mendes da FATEC e saudoso Professor Paulo Kageyama da ESALQ). O tema 
voltou a ser abordado nas duas reuniões seguintes, após as quais foram sugeridas 
medidas a serem tomadas pelo Conselho como cautela. 
 
Verifica-se, pelas Atas, que os Conselheiros levam informações de interesse para 
as discussões, inclusive denúncias e reclamações que chegam aos mesmos pela 
importante função que desempenham. 
 
 
Desafio(s) 
 
- Participação ativa dos conselheiros, já que as discussões se restringem a um 
grupo menor, que conta com os mesmos integrantes; 
 



- Reconhecimento das ações do Conselho pelo Poder Público (este desafio não tem 
sido relevante atualmente, pois o Conselho tem sido considerado nas políticas 
públicas da atual gestão). 
 
 
Resultado(s) 
 
- Aplicação da Lei Complementar 251, de 12 de abril de 2010; e do Regimento 
Interno do COMDEMA; 
 
- Efetiva participação da sociedade civil na gestão pública ambiental, inclusive como 
controle das atividades desenvolvidas pelo Poder Público; 
 
- Assessoramento ambiental, através de proposições importantes para 
fortalecimento da gestão ambiental. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Piracicaba. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados pelo Município de Piracicaba no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 

 


