CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE
INFORMATIVO Nº 04 – agosto de 2020
Ações realizadas pelo Departamento de Meio Ambiente, Saneamento Básico
e Agricultura da Prefeitura Municipal de Saltinho.
Programa Arborização + Segura
O Convênio assinado em julho de 2019, entre a Prefeitura Municipal de
Saltinho e a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL teve foco na revitalização
da arborização urbana da cidade, substituindo as árvores que estevam com estado
fitossanitário ruim e em conflito com a rede de energia elétrica, rede de esgoto, rede
de água e acessibilidade aos transeuntes, por novas árvores com porte adequado
e, de preferência, pertencentes a espécies nativas da região, bem como
minimizando risco à população e aumentando o número de arvores e conforto
térmico da cidade.
A cada árvore suprimida foram doadas pela CPFL, 3 mudas. Foram
substituídas 36 árvores e recebidas 110 mudas, que foram plantadas onde houve
a destoca e em outras calçadas que haviam locais para plantio.
Todo trabalho (supressão de árvores, destoca e plantio) foi finalizado em julho
de 2020.
Figura 01: replantio em local de árvore suprimida.
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Participação da equipe de Meio Ambiente em Câmaras Técnicas dos Comitês
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Os Comitês PCJ englobam as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí. Constituem um fórum deliberativo e consultivo no qual se
reúnem representantes de diversos setores da sociedade para tratar dos usos
múltiplos da água, de forma a conciliar vários interesses.
As Câmaras Técnicas (CTs) são espaços nos quais ocorrem discussões e
aprofundamento sobre diversos temas relacionados à gestão dos recursos hídricos,
subsidiando as decisões dos Comitês PCJ.
A diretora do departamento de Meio Ambiente, Saneamento Básico e
Agricultura Sra. Ariella Montebello, desde o ano de 2017 é membro da Câmara
Técnica de Saneamento (CT-SA) dos Comitês PCJ. Sendo secretária da câmara de
2017 – 2019 e coordenadora da mesma de 2019 – 2021.
A CT-SA tem como atribuição orientar os Comitês PCJ nas ações pertinentes
às Políticas Estaduais e Federais de Saneamento, como por exemplo, o Novo Marco
Legal do Saneamento, que foi votado recentemente e que muitos ainda tem gerado
muitas dúvidas e discussões das empresas de saneamento e municípios. Portanto
foi tema da última reunião da referida câmara.
Figura 02: 97ª Reunião Ordinária da CT-SA - Online
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O Eng. João Francisco de Lima, é membro da Câmara Técnica de Uso e
Conservação da Água no Meio Rural (CT-Rural) dos Comitês PCJ, que tem como
atribuição propor políticas para o uso da água no meio rural. Em sua última
reunião teve como tema central o “Saneamento do Meio Rural”, assunto que está
sendo largamente discutido devido a importância de se ter um saneamento
adequado na área rural.
A reunião contou com a participação de outras câmaras técnicas que possam
se envolver com o tema, como a CT-Saneamento, CT-Outorgas e Licenças, CTRecursos naturais, dentre outras.
Figura 04: 138ª Reunião Ordinária da CT-Rural - Online

3

CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE
Programa de Coleta Seletiva
Após várias pesquisas e tratativas, o contrato foi firmado com a Cooperativa
Reciclador Solidário de Piracicaba, em agosto de 2020, iniciando as coletas no dia
17 de agosto, a partir de então as coletas são realizadas todas as segundas-feiras
em toda área urbana, com projeção para área rural.
O balanço do primeiro dia de operação da Coleta Seletiva Solidária foi de 2
toneladas de materiais, dado que, segundo a projeção do Departamento de Meio
Ambiente demonstra a participação em torno de 40% da população no dia de
estreia da coleta.
Tal balanço se mostrou positivo e com o engajamento da população a
previsão é de números ainda melhores nas próximas semanas, sempre contando a
continuidade da divulgação, nas redes sociais, panfletos, cartazes, informe na rádio
Studio FM, dentro outros.
As categorias dos materiais que podem ser disponibilizados à Coleta Seletiva
são:
PAPEL: revistas, jornais, cadernos, listas, caixas de papel e papelão,
embalagem Tetra Pak.
VIDROS: garrafas em geral, frascos de embalagens de perfumes, de produtos
de higiene e limpeza, copos e cacos (protegidos com papel).
PLÁSTICOS: garrafas de água e refrigerante (PET), sacos, tubos, brinquedos,
utensílios de plásticos e embalagens de produtos de limpeza e higiene.
METAL: latas de bebidas, de alimentos em conserva, bacias, baldes, panelas
(sem cabo), objetos de ferro, bronze, alumínio, aço, cobre e latão.
LIXO ORGÂNICO E REJEITOS (enviar para coleta comum): casca de frutas e
legumes, sobras de comida, pó de café, folhas, pó de varrição, tocos de cigarro,
fotografias, papel higiênico, fraldas e papel de fax.
DICAS ÚTEIS:
1Não separar cada tipo de material reciclável, podendo ser colocados
todos em um mesmo saco/sacola;
2Os materiais devem estar limpos e secos, sem resto de produtos;
3Utilizar recipiente grande exclusivo para os recicláveis e armazená-los
até o dia da Coleta;
4Colocar o saco com os recicláveis na calçada, em frente à sua casa,
somente no dia da Coleta.
O contrato foi firmado em 17 de agosto de 2020 e tem validade até final de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado.
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Figura 05: 1º dia de coleta seletiva

Figura 06: 1º dia de coleta seletiva

Ariella Machado de Oliveira Montebello – Presidente do COMDEMA
Carlos Roberto Torrezan – Vice-presidente do COMDEMA
João Vitor de Arruda – 1º Secretário do COMDEMA
João Francisco de Lima – 2º Secretário do COMDEMA
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