
 

 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
COMDEMA – Itu 

 
 

 Itu, 27 de março de 2019. 
 

ATA DE REUNIÃO 
 

 
Ofício n0 02/2019– COMDEMA 

 

Pauta: 

 Deliberar sobre Processo Administrativo nº 17184/2017, PA 5004/2019 e 

PA 13461/96. 

 Deliberar sobre Incentivo às compras sustentáveis 

 Apresentar cronograma de manutenção da frota municipal  

 Informes 

  

Presentes – Lista Anexa 
 
 A Reunião iniciou-se às 9h15 com a presença do Sr. Eurizio Pallavidino presidente do 
COMDEMA, colocando sobre os PAs. 
 
1- Deliberação n. 02/2019 -  PA 17184/2017 que trata de solicitação de supressão arbórea 
localizada à Rua Silva Castro, a equipe da SMMARH explanou aos membros que a árvore 
não apresenta nenhum dano fitossanitário e nem risco de queda, foi apresentado pelo 
proprietário do imóvel reclamação quanto ao levantamento de calçada, entupimento da 
ligação de água e esgoto pelas raízes, a SMMARH recomendou por ações que possam 
minimizar os efeitos negativos, mas indicou pela permanência da árvore. 
Os conselheiros deliberaram que o proprietário deverá seguir as orientações técnicas dadas 
pela SMMARH e que se não forem sanados os problemas graves, o COMDEMA reavaliará o 
caso em 01 ano. 
 
2- Deliberação n. 03/2019 - PA 5004/2019 de aprovação do empreendimento imobiliário 
Alphaville 2, situado à Rod. Waldomiro de Camargo, s/n na divisa do município com 
Sorocaba, deliberou-se que há necessidade de EIA-RIMA para o empreendimento haja vista 
estar em bacia de futuro manancial de Itu e manancial de Sorocaba – Ribeirão Pirajibu, além 
deste motivo os impactos gerados à futura captação e mais a área total do empreendimento 
somados ao Alphaville 1 perfazem uma área superior de 1.000.000,00 m². 
 
3- Deliberação n. 04/2019 PA 13461/96 – Aprovação de regularização do loteamento Inga-
Mirim já implantado na década de 1980, trata-se de regulamentação fundiária movida pelo 
ministério público em que a prefeitura dá seu aval e indica condicionantes para emissão de 
manifestação ambiental em que os interessados implementarão medidas mitigadoras para 
minimizar os impactos ambientais. Os membros entenderam que se trata de regularização, 
mas ressaltaram os condicionantes expressos na deliberação. 



 

  
 
4 – Deliberação 01/2019 sobre definições básicas para compras sustentáveis da Prefeitura, 
foi aprovado por unanimidade. 
 
5- Outro item da pauta é a apresentação aos membros e aprovação do cronograma de 
manutenção e substituição de frota municipal, todos aprovaram por unanimidade. 
 
6- A título de informes quanto as reuniões de Câmaras Técnicas do Comitê de Bacias foi 
informado que houve reunião da CTEEA no dia 29/01/2019 na qual foi exposto o Plano de 
Comunicação e Eventos de EA para o ano 2019, dentre muitas atividades previstas no plano 
vale destacar que Itu será sede o I Seminário Compartilhamento de Projetos de Educação 
Ambiental no mês de setembro. 
 
Sem mais, encerrou-se a reunião às 11h15. 
 

 

 


