
  

COMDEMA – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - TIU 

   

ATA 

Ofício n0 05/2021– COMDEMA  

A reunião foi realizada virtualmente pela plataforma Google MEET, no dia 
24/06/2021 às 10H, com a seguinte pauta: 

1. Cronograma de reuniões para GT de Análises de processos 
administrativos de Parcelamentos de Solo; 

2. Entrega Virtual Oficial da Portaria de Nomeação; 
3. Apresentação do Estudo de Revitalização da Estrada Parque; 
4. Informes sobre andamento do Programa Município Verde Azul; 
5. Informes sobre o Comitê de Bacias – Plano de Comunicação. 

 
Verônica presidente do conselho abriu a reunião agradecendo a presença do vice 

prefeito Sr. Luciano Ribeiro que também saudou a todos e demonstrou grande interesse 
nos assuntos ambientais. 

Neste momento, Veronica solicitou inversão do item 01 pelo ítem 02, todos 
aceitaram, assim deu-se a  posse aos novos conselheiros através da portaria nº 165/21 
saudando a representatividade de todos e a função dos conselhos como controle social e 
participação nas decisões dos rumos da cidade. 

O Cronograma de reuniões ordinárias ficou para todas as últimas quintas-feiras 
de cada mês e dos GT últimas terças de cada mês ou quando houver pauta para os 
grupos. 

O 3º ponto da pauta foi apresentado pela Verônica sobre o Projeto Revitalização 
da Estrada Parque, enfatizando os 100 anos da estrada dos romeiros no ano que vem 
2022, diante desta data comemorativa, a SMMARH conseguiu uma parceria para 
contratação de estudo de projeto de revitalização que objetivará impulsionar o turismo 
ecológico e cultural da cidade, ficou marcado para dia 29/07 na próxima reunião da 
empresa Solo Urbe contratada para os projetos apresentar prévia dos estudos. 

O conselheiro Paulo solicitou a palavra querendo indagar também sobre os 
estudos para viabilizar a estrada parque da APA Pedregulho. Verônica,  disse que após 
analisar os orçamentos das consultorias estarem fora dos recursos disponíveis da 
secretaria, então, para viabilizar constituiremos um grupo de trabalho entre – Secretaria 
Turismo, Cultura e Obras que trabalharam para estabelecer roteiro das fazendas histórica 
e do ecoturismo, pediu também que os conselheiros que indicassen “cases” de sucesso 
de outras cidades para termos exemplos de roteiros bem sucedidos.  Paulo disse que em 
seu curso de pós graduação, tem visto iniciativas de Portugal, a conselheira Maria Zilda 
disse sobre São Roque, Gisela sobre Gramado e Verônica sobre Mendoza na Argentina. 
Veronica disse que a Secretaria coordenará um seminário com esses interessados 
(proprietários) das fazendas para iniciar um trabalho de participação coletiva deste roteiro 
e pediu que o COMDEMA também participasse. 



  

O 4º ponto da pauta são informes sobre a participação de Itu no programa 
município verde azul, apresentando os relatórios das diretivas já concluídas e solicitando 
que a CIMEA inicie a revisão do Programa de Educação Ambiental ano 2022. 

Outro informe é sobre a participação de Itu na Câmara Técnica de E. A do comitê 
de bacias dos Rios Sorocaba e Médio Tietê em que se apresentou como produto o plano 
de comunicação do comitê de 2022 a 2028. 

E por fim, foi abordado o último item de pauta que é a deliberação do uso de R$ 
500,00 do fundo municipal de meio ambiente para compra de saquinhos para confecção 
de mudas para o viveiro municipal, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

As 11h01 a reunião foi encerrada com breves palavras do Sr. Luciano que 
agradeceu o convite e que se coloca a disposição para participação em outras reuniões. 

 



  



  

 
 

Sem mais para discutir, a reunião findou-se às 11h01 

 
 

Verônica Sabatino 
Presidente do COMDEMA 

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos 


