
  

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ITU 

 
ATA  

Reunião Ordinária 
 

A reunião foi realizada em 30 de novembro de 2021 de forma híbrida onde a lista 
de presença foi assinada de forma digital. 

A pauta foi aberta pela presidente do conselho Veronica Sabatino iniciando com 
o ítem da pauta sobre a aprovação do Termo de Referência para contratação do Plano 
de Manejo da APA Tietê, os membros receberam o documento a 15 dias, não houve 
nenhuma contribuição, aprovado por unanimidade. 

O 2º item foi uma deliberação conjunta sobre instalação de fazendas 
fotovoltaicas em dois locais no município – Fazenda Tietê – APA Tietê e Fazenda 
Concórdia Gleba 07 C. Os empreendedores neste momento querem viabilidade para 
instruir o processo de licenciamento dos empreendimentos, o conselheiro Paulo 
solicitou que seja grafado no parecer a necessidade de apresentar estudo de impactos 
para avifauna,  aprovados por unanimidade. 

O 3º item é sobre a declaração ambiental a ser emitida para CETESB em relação 
ao parcelamento do solo – Fazenda Japão para prosseguimento ao processo de 
aprovação do EIA Rima apresentado, aprovada a certidão lida. 

4º item, informes sobre o Meeting empresarial que acontecerá no dia 11/12 às 
9h no auditório do Paço Municipal, com a presença da Sra. Presidente da CETESB 
Patricia Iglesias, todos estão convidados. 

Oficina temática Rio Pirajibu que se realizará nos dias 07, 08/12 e 13 e 14/01 no 
auditório do Pq. Ecológico Taboão, os conselheiros optaram que o evento seja também 
uma reunião extraordinária para os dois dias escolhidos 13 e 14/01, a SMMARH fará a 
convocação dos conselheiros. 

Veronica também finalizou contando sobre a participação de Itu o GreenRio 
evento internacional de bioeconomia, enfatizou que Itu é a única cidade que vem de 
despontando no fortalecimento deste novo seguimento aliando sustentabilidade e 
negócios. 

Sem mais para discutir a reunião findou-se às 10h15.  
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