
 

 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
COMDEMA – Itu 

CONSELHO GESTOR DA APA PEDREGULHO  
 
 
 

 Itu, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Ata da Reunião  
 

Ofício n0 02/2021– COMDEMA 
Ofício nº 01/2021- APA Pedregulho 
 
 

       
Pauta:  

• Deliberação PA 22023/2020 – Autorização de Plantio de Eucalipto 
APA Rio Tietê 

• Apresentação do Planejamento Ambiental da SMMRH ano 2021 

• Apresentação do andamento do projeto Selo Ambiental de Itu 

• Nomeação dos novos membros e eleição de diretoria do 
Conselho Gestor da APA Pedregulho  

• Informes Gerais  
 
 

A reunião iniciou-se às 14h30 no Pq. Ecológico Taboão onde a presidente deu boas 
vindas e passou a palavra para a secretaria executiva Valéria Rusticci, o primeiro ítem da 
pauta a ser deliberado corresponde às análises dos seguintes Processos Administrativos 
– 22023/2020. 
O PA 22023/20 se refere a aprovação de certidão de viabilidade para instalação plantio de 
eucalipto na Fazenda Flamboyant na APA Tietê, foram apontados algumas exigências 
tais como: Respeitar as APPs de nascentes e cursos d´agua, apresentar plano de uso das 
estradas internas para prevenção ao carreamento de solo para os cursos d´água e o 
plantio deverá obedecer as boas práticas de conservação do solo, feitas as exigências 
aprovado a emissão da certidão. 
2º item – Apresentação do Planejamento Ambiental – Sra. Verônica Sabatino que preside 
a reunião apresentou os projetos em andamento para dar continuidade e aperfeiçoamento 
como Adote uma Nascente, Município Verde Azul, Programa de Ed. Ambiental e novos 
projetos como: Selo Ambiental, Programa serrapilheira, licenciamento ambiental 



 

municipalizado, uso adequado do lodo de esgoto. Disse ainda,  que a partir desta semana 
os parques terão novas dinâmicas de trabalho como piloto para melhorar as manutenções 
e desenvolver atividades mais orgânicas e comunicação.  
O PA 13381/20 solicita certidão de uso de solo para instalação de fábrica de mistura e 
moagem de ração animal nas dependências da Fazenda água Branca – APA Pedregulho, 
foi apontado que não deverá emitir ruídos, odores e particulados e enviar a SMMA a 
licença de operação emitida pela CETESB. 
O PA 18470/20 solicita renovação da certidão de uso do solo para prosseguimento ao 
licenciamento ambiental da CETESB quanto a exploração de água mineral já existente na 
APA Pedregulho – Rod. Hilário Ferrari, 10.100 – Pedregulho, foi aprovado por 
unanimidade devendo ser apresentado responsável técnico pelo poço profundo. 
Foi solicitado pelo conselheiro Alfredo que incluísse na pauta a oficialização da Secretaria 
de Planejamento para estudos e mudança na lei sobre leito carroçável e faixa de domínio 
das estradas vicinais municipais constantes na APA Pedregulho, posto em votação 
aprovado requerimento. 
Outro item discutido é sobre a regularização fundiária da comunidade menciona na 
reunião de agosto pela Secretaria de Planejamento, mas que até o momento o conselho 
não tem retorno dos procedimentos e andamentos do processo, solicita então 
informações, ainda sobre a comunidade o conselheiro Paulo menciona sobre a 
precarização da ponte da comunidade Menino Jesus das Pedras, intransitável e com risco 
de acidentes graves como o ocorrido no mês passado, setembro de 2020 com a queda e 
morte de morador. Fernando da Defesa Civil reforçou que a ponte está muito precária e já 
apontou a necessidade de manutenção ou construção de nova ponte no local, foi enviado 
ofício para a Secretaria de Planejamento para novos estudos para projeção de ponte 
adequada e também para a Secretaria de Assuntos Rurais para que procedam serviços 
emergenciais a fim de prevenir acidentes graves como o ocorrido, os presentes 
aprovaram os requerimentos. 
Mencionou-se ainda pela associação dos proprietários que hoje 06-11, haverá reunião da 
associação para tratar de formação de brigada de incêndios, compra de equipamentos e 
treinamento promovido pela Defesa Civil, corpo de bombeiros e Núcleo de brigada de 
incêndios da APA Tietê que ministrará todo o treinamento inclusive listando os 
equipamentos necessários. A Defesa civil comporá um grupo do Wattsapp para melhor se 
comunicar e acioná-los caso ocorra incêndios nas imediações da APA Pedregulho. 
Paulo Dutra membro do projeto Território Vivo e Alfredo da Associação de Moradores irão 
enviar para a SMMA projeto de cunho educacional e profissional sobre nutrição com 
moradores da comunidade da Pedreira. 
Neste sentido,  iniciou-se então o último item da pauta que a aprovação do uso do recurso 
da compensação ambiental do linhão, contextualizou-se que o conselho gestor da APA já 
havia deliberado favorável ao uso do recurso para compra de veículo que seria utilizado 
para atividades ambientais da APA, no entanto o Ministério do Meio Ambiente indeferiu o 
pedido alegando que somente poderá viabilizar compra de equipamentos e veículos em 
unidades de conservação de uso restrito, como parques nacionais e reservas nacionais. 
Neste caso de APAs o recurso poderá somente ser utilizado para contratação de projetos 



 

para melhoria ambiental e do uso do solo, como cursos e treinamentos etc. Assim sendo 
a proposta da Secretaria é de fazer consulta ao MMA sobre dois possíveis projetos: 
Implantação de Gestão Integrada do Resíduos na comunidade e na APA e Projeto de 
geração de renda e trabalho através de iniciativas de capacitação em agroflorestas e 
implantação de piloto na comunidade. As duas propostas foram aprovadas por 
unanimidade.  
Sem mais para deliberar, a reunião findou-se às 10h15. 
 

 
 

Eurizio Pallavidino 
Presidente do COMDEMA 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 


