CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
COMDEMA – Itu
Itu, 27 de janeiro de 2021.

Ata da Reunião
Ofício n0 01/2020– COMDEMA e CONSELHO GESTOR DA APA PEDREGULHO

Pauta:
 Nomeação de novos membros
 Eleição da diretoria do conselho
 Novos Projetos
 Informes Gerais

A reunião iniciou-se às 10h em ambiente virtual onde a Secretária de Meio Ambiente deu
as boas vindas e passou a palavra para a secretaria executiva Valéria Rusticci que iniciou
a leitura dos inscritos, relatando que não haveria necessidade de reunião paralela por
seguinte, já que há vagas para todos participarem.
Somente o Corpo de Bombeiros até o momento não indicou membro, sendo nos foi
enviado email solicitando que conduzisse os mesmos nomes da gestão anterior.
Como de praxe e pelo regimento interno, há necessidade de nomeação da diretoria,
sendo o cargo de Presidente e tesoureiro a indicação do executivo e as vagas de
secretaria executiva e de vice presidente foi colocado em discussão. Por unanimidade foi
escolhida para secretaria executiva a Sra. Valéria Rusticci e a Sra. Gisela Bardelli
representante da SACI como vice presidente e Sra. Maria Zilda Melchior tesoureira.
Todos nomeados agora seguirão para nomeação por portaria ao executivo.
Também nomeou-se a Câmara Técnica de Educação Ambiental – Intitulada Comissão
Municipal interinstitucional de Educação Ambiental conforme decreto estadual nº
63456/2018 sendo os membros indicados – Sra. Maria Zilda, representante da Diretoria
de Ensino, Sra. Graziela – Câmara Municipal, Sra. Valéria Rusticci, Sra. Aline – Sec. De
Obras e Sr. Paulo Dutra – SAAR Brasil
Seguiu-se a pauta com Sra. Verônica demonstrando vertentes de novos projetos e
solicitando que os membros apresentem pautas e atividades conjuntas com o
COMDEMA.
Relatou sobre o Projeto de Reutilização do logo de esgotos das ETES para fabricação de
tijolos para construção civil, onde Sr. Mazini está coordenando os estudos, mencionou
que a Prefeitura iniciou estudos para implantação de licenciamento ambiental
municipalizado para empreendimentos de baixa e média complexidades, destacou que a

Secretaria de Meio Ambiente, COMAREI e CIS estão trabalhando no lançamento de uma
campanha de recolhimento de óleo de cozinha pela coleta seletiva, implantação de pontos
de entrega voluntária em condomínios verticais e horizontais e também nos ecopontos e
que a campanha é voltada também para comércios e indústrias que queiram ser pontos
de entrega.
Outro projeto novo seria a institucionalização de um selo municipal para construções
sustentáveis, resolveu-se fazer uma pequena comissão sobre o assunto onde os
indicados foram: Alfredo, Cida, Gisela, Paulo, Valéria, Maruta e Verônica.
Salientou o incremento e melhorias no projeto Nascentes com mais visibilidade e técnica
na condução do projeto.
A Sra. Elisangela do Rotary também pediu a palavra e apresentou um projeto de totens
de álcool em doação para entidades sociais.
Sra Verônica fechando a reunião, disse estar muito contente com a vinda a Itu e que tem
um desafio colocado pelo prefeito neste novo mandato é trabalhar a sustentabilidade e
bioeconomia e que gostaria de contar com a expertise das instituições do COMDEMA.
Nada mais para discutir encerrou-se a reunião.

Verônica Sabatinho
Presidente do COMDEMA
Secretária Municipal de Meio Ambiente

