CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE

INFORMATIVO Nº 12 – setembro de 2021 – Referente à 20ª Reunião Ordinária

Ações realizadas pelo Departamento de Meio Ambiente, Saneamento Básico e
Agricultura da Prefeitura Municipal de Saltinho no mês de setembro de 2021.
1- Ações SABESP referente à estiagem
Como é de conhecimento, estamos passando por uma forte estiagem em todo país,
e em nossa região não é diferente, como podemos ver no comparativo dos anos de 2013 a
2021 dos rios das Bacias PCJ abaixo, disponibilizado pelo Boletim Informativo nº05 emitido
pelos Comitês das Bacias PCJ, como parte das atividades da Operação Estiagem 2021.
Apesar de Saltinho não ser abastecida pelos rios em questão, podemos visualizar
quais os problemas que os sistemas de abastecimento público têm enfrentado para que
não haja o desabastecimento público.

Fonte: Boletim Informativo nº05 – Comitês das Bacias PCJ

Hoje o município de Saltinho conta com 05 (cinco) poços e 02 (duas) represas. No
início do mês de setembro, a represa Carmelindo Lopes teve que ser desligada do sistema,
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por estar com o nível muito abaixo do possível de ser captado, como mostrado em
reportagens da EPTV e Gazeta de Piracicaba.

Fonte: Gazeta de Piracicaba

Porém, a SABESP, visando não realizar racionamento e muito menos o
desabastecimento do município, desde o início da estiagem está realizando ações como:
Captação de água de cavas de mineração existentes no município (Zampaulo, Amaral
Machado, Eliseu Palauro, dentre outras), perfuração de novos poços (o mais recente foi
perfurado próximo ao condomínio Vivamus), importação de água tratada dos municípios de
Mombuca e Elias Fausto, que são geridos pela SABESP e a conscientização da população
para o uso consciente de água com a entrega de panfletos, mensagens via WhatsApp,
carro de som, faixas, informes em rádio e redes sociais.
Até o presente momento, mesmo com toda região realizando ações de
racionamento, rodízio de abastecimento, em Saltinho não serão necessárias tais medidas.
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2- Projeto de Revitalização da Microbacia que compreende as nascestes dos
córregos Saltinho e Capuava.
Estão sendo realizados os levantamentos dos proprietários das áreas ao entorno dos
dois córregos. Tem sido um trabalho lento, pois as informações são confidenciais e de difícil
acesso.
3- Rotas turísticas rurais para Ciclistas.
As Secretarias de Turismo e Transportes do município de Piracicaba, no mês de
agosto, entraram em contato com os Departamentos de Meio Ambiente, Saneamento
Básico e Agricultura, Administrativo e Governo, a fim de viabilizar uma rota turística rural
para ciclistas, uma vez que a prática do esporte e a vinda de muitos ciclistas ao município
de Saltinho tem sido constantes.
Após alguns ajustes, foi realizada uma primeira reunião online entre as Assessoras
de Meio Ambiente de Saltinho e a Diretora de Turismo de Piracicaba, alinhando quem serão
as pessoas envolvidas no projeto e a equipe definida para implantação foram por Piracicaba
– Turismo e Transportes, por Saltinho – Meio Ambiente e Esportes.
A proposta do projeto ficou definida da seguinte maneira:
- Desenvolver rota de ciclismo entre os municípios;
- Realizar emplacamento da rota;
- Idealizar desenvolvimento de comércio local rural e agro turismo;
- Melhorar a segurança dos ciclistas;
- Desenvolver educação no trânsito;
- Idealizar ciclo vias ou ciclo rotas.
Ambos municípios entraram em contato com os Líderes dos praticantes do ciclismo,
para entendimento das rotas hoje realizadas.
A 1ª reunião, com os ciclistas de Saltinho, foi realizada em 16/09/2021 com os
Assessores Tito (esportes), Aline e Ariella (meio ambiente), o diretor adjunto administrativo
Claudemir Torrezan e o vereador Paulo para discutirmos o projeto entre Rota Ciclística Saltinho/Piracicaba. Nesta reunião ficou-se sabendo também de outro projeto dos grupos
de Pedal que contempla a rota "rodeia mato" em torno da microbacia do córrego Capuava.
No dia 29/09/2021 – houve então uma reunião entre as Secretarias de Turismo e
Transportes de Piracicaba e Diretoria de Meio Ambiente e Cultura, Esportes e Lazer
Saltinho, onde foi apresentada uma rota inicial e discutida a questão de segurança e a
melhor forma de atender a proposta do projeto.
O projeto está em fase inicial, porém é de interesse dos dois municípios que seja
realizado, pois acredita-se que o mesmo trará grande ganho ao município, tanto pela prática
de esportes, como pela oportunidade de desenvolvimento rural através de turismo e venda
de produtos locais.
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4- Coleta Seletiva de Coletores Autônomos
A coleta seletiva no município continua por conta dos coletores autônomos
voluntários cadastrados junto à prefeitura e vem sendo executado de forma setorial, são
realizadas reuniões mensais, com o intuito de ouvir dos coletores os problemas que os
mesmos encontram, recolher as planilhas para controle de pesagem e mostrar aos mesmos
os resultados e reclamações recebidas durante o mês, na última reunião chegou-se à
conclusão que a população deverá ser informada através de um bilhete, quando o cidadão
se equivocar em relação ao dia da coleta, e também na separação incorreta dos materiais
como segue abaixo:

5 Destinação correta de resíduos:
•

No dia 29/09/2021 foram encaminhados 24 m³ de resíduos proveniente do
cemitério ao aterro particular ECO Verde Ambiental. O resíduo foi destinado
como misto. Por isso, para as próximas destinações, uma separação continuada
dos resíduos será exigida dos funcionários, para que apenas os resíduos da
construção civil sejam destinados ao aterro de inertes (que demonstre melhor
preço), e para que a madeira e restos de flores sejam destinados ao aterro
sanitário conveniado.

•

No dia 05/10/2021 foram destinadas 7 toneladas de lixo, o qual fora depositado
de forma irregular nas proximidades do antigo transbordo do Barreirinho. O local,
mesmo após a desativação do transbordo, vem recebendo de forma recorrente
a deposição irregular de resíduos por parte da população, ou seja, a limpeza do
local ocorre periodicamente, porém o problema nunca é sanado por falta de
conscientização dos munícipes. Para tanto o Departamento de Meio Ambiente,
idealizou o layout demonstrado abaixo para uma placa que deverá ser colocada
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em breve nas imediações do local, com o intuito de informar sobre a gestão dos
resíduos sólidos na cidade através dos serviços oferecidos pela prefeitura.

7- Participação no Evento São Paulo Ambiental no dia 24/09/2021 no
Palácio dos Bandeirantes.
Representaram o Município no evento São Paulo Ambiental, as assessoras do
Departamento, Aline Maria Leite de Moraes e Ariella Machado de Oliveira Montebello. O
Evento teve como uma das finalidades o lançamento do programa “Refloresta SP”, que
apoia os municípios a recuperarem sua vegetação nativa nos próximos anos.
A iniciativa também contou com a presença do governador João Doria e dos
secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e Infraestrutura e Meio
Ambiente, Marcos Penido.
Na ocasião, foi assinado o decreto que regulamenta o novo ICMS Ambiental, e feito
um convite para adesão voluntária dos municípios ao “Acordo Ambiental São Paulo”,
iniciativa para redução de emissão de gases de efeito estufa e incentivo às ações de
sustentabilidade em todo estado. As ações foram realizadas durante o evento São Paulo
Ambiental, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.
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O Refloresta SP será realizado por meio de parceria entre a Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e o Banco Desenvolve SP. O novo programa
incentiva o aumento da cobertura de vegetação nativa no Estado com o plantio de
florestas em sistemas agroflorestais e silvipastoris, que combinam a conservação e a
produção agropecuária no mesmo espaço.
A expectativa do Estado é recuperar 1,5 milhão de hectares de vegetação nativa
até 2050, com foco especialmente em áreas que não são de restauração obrigatória e não
se encontram ocupadas por atividades econômicas, como é o caso de pastagens de baixa
capacidade agrícola.
Com a assinatura do decreto do novo ICMS Ambiental, ficam regulamentadas as
regras para repasse dos recursos aos municípios, com distribuição por desempenho. Serão
quatro eixos principais: preservação da biodiversidade, restauração da biodiversidade,
segurança hídrica e geração de energia e gestão de resíduos sólidos.
Ao longo dos próximos dez anos, segundo estimativas das secretarias estaduais de
Desenvolvimento Regional e da Fazenda e Planejamento, devem ser transferidos R$ 5
bilhões aos municípios que se empenham na preservação ambiental e na adoção de ações
voltadas ao desenvolvimento sustentável.
“O Refloresta SP gerará benefícios ambientais, sociais e econômicos, mostrando
que é possível conciliar produção e conservação. O projeto será um pilar importante do
Plano de Ação Climática”, destacou o Secretário Marcos Penido.

Carlos Roberto Torrezan – Presidente do COMDEMA
Aline Maria Leite de Moraes – Vice Presidente do COMDEMA
Ariella Machado de Oliveira Montebello 1º Secretária do COMDEMA
João Vitor de Arruda – 2º Secretário do COMDEMA
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