
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA  

 

Horário: 9h                                                                    ITU, 18 de Julho de 2019 

Local: Auditório do Pq. Ecológico Taboão 

Pauta 

 Formação de Grupo de Trabalho - Controle de Arboviroses; 

 Projeto Hortas Comunitárias; 

 Projeto - Arborização Urbana - Ciclo das Águas 2019; 

 Informes Gerais. 

Membros Presentes: Lista de Presença 

A reunião do dia 18 de julho de 2019 teve inicio com o Presidente do COMDEMA 

o Sr. Eurizio Pallavidino lendo a pauta, em seguida o superintendente da 

Companhia Ituana de Saneamento Vincent Menu comunicou aos membros do 

Conselho a situação atual do caso de contaminação da água do Mombaça 

ocorrido no dia 11 de julho de 2019, a contaminação gerou cheiro forte, 

possivelmente pela presença de solvente na água que chegava a Estação de 

Tratamento de Água, foi feito um B.O e a  

CETESB foi comunicada, realizando a coleta de amostras, e na data da reunião 

ainda estava aguardando o resultado da análise. 

O superintendente da CIS explicou a interrupção do fornecimento de água por 

um dia para a realização da lavagem dos filtros e o acionamento da CETESB, e 

que esta sendo realizada uma investigação para descobrir a origem e a 

composição do contaminante. Segundo o superintendente nesta data da reunião 

a situação já estava controlada com o fornecimento normal de água para a 

população, somente aguardando o resultado das análises. A Sra Maria Zilda 

relatou que no Município de São Roque existem cerca de 17 industrias que ficam 

próximas ao Mombaça e que precisam ser avaliadas, o superintendente da CIS 

falou que seria interessante criar uma rede de contato para mapear os pontos. 

A primeira pauta da reunião foi à necessidade de formação do grupo de trabalho 

para o controle de Arboviroses, o Sr. Claussius representando a Zoonoses da 

Secretaria Municipal de Saúde expos a necessidade de criação de uma lei ou 

norma visando combater os pontos (focos) de arboviroses e foi passado aos 

membros uma relação de imóveis onde foram encontrados larvas de mosquitos 

durante o período de 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, e que vários 

desses imóveis são reincidentes e a necessidade de um raio de bloqueio de 

150m dos imóveis onde foram identificados já que os mosquitos apresentam um 

raio de ação de 50m a 300m, ficou definido para a semana seguinte uma reunião 

com o grupo de trabalho, com a presença de membros da Zoonoses, Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, Secretaria de Obras, Defesa 



Civil, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Associação de Engenheiros e 

Arquitetos de Itu. 

A pauta seguinte foi a arborização urbana, o Sr. Luiz Carlos Mazini expos a 

existência de varias compensações relacionadas a supressões de árvores e que 

esta aguardando o período de chuva para os empreendedores iniciarem as 

doações e plantios, e se algum membro tem conhecimento de áreas para 

plantios. 

A pauta final foi o Projeto Hortas Comunitárias, o Sr. Eurizio Pallavidino 

comunicou aos membros a existência da Lei 2067 de 2019 que “Cria o Programa 

de Horta Comunitária no Município de Itu” e que a regulação dos pedidos de 

hortas comunitárias será realizada pelo Conselho. 

 

Sem mais encerrou-se às 12h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Eurizio Pallavidino 

Presidente do COMDEMA 

 

   

   

 


