
  

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ITU 
         Itu, 29 de julho de 2021. 

ATA  

6ª Reunião Ordinária 

Os trabalhos foram iniciados às 10h em ambiente virtual pelo google meet, 
estiveram presentes 19 membros, conforme lista de presença virtual através do 
google forms https://forms.gle/KQUD3ndiBDb8imJHA. 

A presidente Verônica iniciou os trabalhos lendo a pauta: 

1. Apresentação do GT Parcelamento do Solo e GT CIMEA - 
deliberações sobre as análises dos PAs e Programa de Educação 
Ambiental 2022-2024; 

2. Apresentação do cronograma de manutenção e renovação da frota 
municipal; 

3. Proposta de revisão do Plano Municipal de Mata Atlântica; 
4. Apresentação do Plano de trabalho da Estrada Parque; 
5. Informes sobre o Comitê de Bacias – Câmara Técnica de 

Planejamento para projetos Fehidro 2021. 
 
Solicitou então inversão de pauta para os convidados da empresa Solo Urbe 

contratados para realização do projeto de Revitalização da Estrada Parque fazerem a 
apresentação do plano de trabalho. 

O projeto está sendo patrocinado pela empresa Prata Energia S/A e será 
ofertado para a municipalidade através de parceria. 

Eduardo da empresa explanou e apresentou o plano de trabalho, colocou a 
palavra aberta para os membros onde Maria Zilda da diretoria de ensino ressaltou a 
importância de contemplar projetos de Educação Ambiental para rede pública de ensino 
no local, como era desenvolvido pela Secretaria tempos atrás, Valéria da SMMARH 
disse que sim, o projeto também desenvolverá ações de educação ambiental só que a 
cargo do instituto Bulbonem participante ativo deste projeto que requereu junto a 
municipalidade uma das casas para fazer um centro de atendimento do visitante e 
também de E.A. 

Outro ítem da pauta foi a apresentação do cronograma de manutenção da frota 
do município, visando o cumprimento dentro do PMVA e também demonstrar a 
preocupação do governo municipal nas emissões de gases de efeito estufa, salientou 
que a SMMARH faz todos os anos a inspeção veicular dos veículos públicos qto a 
emissão de gases poluentes e também exige dos terceirizados como Viação Itu, CIS e 
EPPO que apresentem seus inventários. 

Quanto ao ítem 03, apresentou-se a deliberação para inscrição de projetos de 
saneamento para  sociedade de civil, as inscrições se encerram no dia 08/08/21. 

O ítem 3 foi apresentado a versão revisada do cronograma do Plano da Mata 
Atlântica onde foi aprovado por unanimidade, a revisão do texto segue nas próximas 
reuniões. 

https://forms.gle/KQUD3ndiBDb8imJHA


  

O ítem 02 foi apresentado os trabalhos do GT CIMEA onde os membros puderam 
relatar sobre a revisão do Programa de Educação Ambiental 2022-2024 e seus 
andamentos. 

Sobre o GT parcelamento emitiram parecer dos PAs que estavam para 
avaliação, todos eles foram encaminhados para CIS para confecção de novo parecer à 
luz da Politica Nacional de Saneamento, o novo Marco Legal, o Plano Diretor e o Deficit 
Hidrico no qual a cidade neste momento passa. 

Veronica no momento dos informes, disse que o Selo Ambiental esta em fase de 
aprovação do texto da lei e encaminhamentos. 

Que haverá a 1ª Feira Ecoarte no Pq. Taboão dia 07/08, onde estão todos 
convidados, nesta ocasião o Depto de Educação Ambiental receberá uma Van 
Educativa em parceria com a Eppo S/A, que objetiva realizar atividades de educação 
ambienta nas escolas no cumprimento dos cardápios ambientais. 
Sem mais para acrescentar, deu por encerrada a reunião as 11h38. 

 
 

Dra. Verônica Sabatino 
Presidente do COMDEMA 

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos 


