
  

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

COMDEMA – Itu e CONSELHO GESTOR DA APA PEDREGULHO 

     

ATA 

Ofício n0 03/2021– COMDEMA e Ofício nº 02/2021 – APA 

A reunião foi realizada virtualmente pela plataforma Google MEET, no 

dia 15/04/2021 às 14h, com a seguinte pauta: 

1-Apresentação dos indicadores do Selo Ambiental de Itu – categoria 

residencial; 

2-Ações de Revitalização do Parque Chico Mendes; 

3-Deliberação – Resolução 01/2021 Oficinas Mecânicas e Lava a jato; 

4-Informes. 

Campanha Recicla óleo Itu 

PCH Pedra Azul 

Projeto Compensação linha de transmissão  

Inspeção de fumaça preta  

Verônica presidente do conselho iniciou saudando os membros e 
iniciando a apresentação do projeto Selo Ambiental de Itu, onde um sub-grupo 
do COMDEMA esteve elaborando os indicadores da categoria residencial, serão 
44 itens com indicadores totalizando 500 pontos numa categorização de bronze, 
prata e ouro. O próximo passo é iniciar os estudos de indicadores para 
comércios, indústria e condomínios. Colocou-se em votação, aprovado por 
unanimidade. 

O segundo ponto da pauta foi apresentado pelo coordenador do Pq. 
Chico Mendes na Região do Pirapitingui, onde o Meio Ambiente em parceria com 
as Secretarias de Obras, Saúde, Sub Prefeitura do Pirapitingui, Segurança 
Pública iniciaram um movimento de readequação e recategorização da unidade 
de conservação, iniciando por levantamento de pontos viciados de entulho e 
áreas invadidas. 

 

 

 

 



  

 

A revitalização está sendo executada em fases 

1- Diagnóstico de pontos viciados de entulho e áreas invadidas 
2- Notificações 
3- Remoções dos invasores 
4- Programa de Revitalização e Recategorização da unidade de 

conservação. 

 O terceiro ítem é a aprovação da Resolução 01/2021 relacionado ao 
guia orientador para gestão ambiental de lava a jatos e oficinas mecânicas, a 
resolução foi concebida pelo Depto de Fiscalização e Depto de Planejamento 
Ambiental da SMMARH, aprovado por unanimidade. 

 



  

 

No último item, intitulado informes, foi apresentado números 
parciais da Campanha Recicla óleo Itu que atualmente se encontra na  04 
fase de implantação.  

As fases foram: 

1- Desenvolvimento do material de comunicação – spots 
de rádio, folheto, adesivos para bombonas e contatos com 
condomínios. 

2- Implantação das bombonas 
3- Diagnóstico e conscientização do uso do óleo de 

fritura pelos comércios 
4- Conscientização dos moradores dos bairros mais 

afetados por entupimentos da rede de esgoto – Vila Nova, Centro, 
Portal do Eden, Jd. Agarussi, V. Gardiman. 

Foram visitados 141 comércios que utilizam óleo, sendo 97% 
com destino correto de venda para biodiesel. 

20 condomínios aderiram ao projeto  
No mês de março foram coletados 58,6% a mais. 
Verônica ressaltou os números muito positivos da campanha 

e disse que a secretaria irá acompanhar e divulgar na próxima semana 
os resultados parciais.  

Ainda nos informes Verônica expôs sobre a empresa Pedra 
Azul Energia ter vindo apresentar o projeto de construção da PCH 
Pedra Azul no Rio Tietê em Itu, disse que o projeto é ousado que o 
licenciamento é realizado pelo Estado só que cabe ao município 
aprovar o termo de referência para iniciarem o EIA-RIMA, de antemão 
a secretaria fez alguns questionamentos e solicitou 
complementariedade nos estudos. 

Quanto aos recursos remanescentes da compensação 
ambiental do linhão Itatiba-Bateias na região das APAs Pedregulho 
solicitou-se apoio dos membros para formação de sub-grupo a fim de 
elaborar projeto preliminar a ser encaminhado ao IBAMA para uso do 
recurso, o grupo foi composto por: Airumã, Território Vivo, Gisela 
Bardelli, Diretoria de Ensino e SMMARH, reunião marcada para dia 
28/04 às 10h, virtualmente, de antemão solicitou-se estudos de 
projetos de E.A já realizados em outras APAs da região para discussão 
do dia 28. 

O último ítem foi sobre a inspeção de fumaça preta dos 
veículos públicos a diesel e que este ano também promoverá uma 
inspeção na entrada do aterro de inertes com os usuários. 

Sem mais para discutir, a reunião findou-se às 16h15 



  

 
 

Verônica Sabatino 
Presidente do COMDEMA 

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos 


