
  

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ITU 

CONSELHO GESTOR DA APA PEDREGULHO 
 

         Itu, 26 de agosto de 2021. 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

A reunião conjunta entre COMDEMA e Conselho Gestor da APA Pedregulho, se 
iniciou às 9h32 virtualmente pelo meet, a Secretária Executiva – Valéria Rusticci 
deu as boas-vindas, juntamente com a presidente dos dois conselhos Verônica 
Sabatino, lida a pauta: 

 

1. Apresentação do Plano de Metas e documentos comprobatórios 
PMVA 2021 

2. Manifestação quanto ao termo de referência do Loteamento Fazenda 
Japão; 

3. Apresentação dos Programas Ambientais em andamento  
(i) Adote uma Nascente 
(ii) Sensibilidade Hídrica 
(iii) Programa Hortas Comunitárias 
(iv) Programa de E.A – Uso Consciente da água 
(v) Selo Verde 

4. Discussão da metodologia para revisão do Plano Municipal de Mata 
Atlântica 2022-2026; 
 
Iniciou-se a reunião com a apresentação do Plano de Metas e 
documentos comprobatórios mostrando on line os documentos, para 
envio ao ciclo 2021 do PMVA 
 
 



  

 
 
Enfatizou-se a resolução 227/2021 onde os parâmetros estão cada 
vez mais exigentes a fim de que a gestão ambiental se aprimore cada 
vez mais, que agenda ambiental seja uma das mais importantes dentro 
da plataforma de governo de qualquer prefeito. 
Verônica enfatizou que o prefeito Guilherme sinaliza uma nova gestão 
pensando muito na sustentabilidade, bioeconomia e conservação dos 
mananciais, ainda mais neste período da maior estiagem dos últimos 
91 anos. 
 
2- A Segunda pauta foi apresentado um relato dos projetos ambientais 
em andamento. Veronica salientou: 
a) Projeto Nascentes – a SMMARH contratou consultoria para 

parametrizar melhor o programa e estudar as bacias prioritárias 
levando em consideração o uso do solo, relevo, tipo de solo, 
cobertura para propor eficiência ao programa. 
Gisela relatou que gostaria de ter acesso ao banco de áreas 
cadastradas pela prefeitura a fim de fazer integração com seus 
clientes que buscam áreas para compensar. 



  

b) Sensibilização e uso Racional da água 
Este projeto está sendo realizado em parceria com Secretaria da 
Educação e CIS onde as escolas receberam aulas materiais de 
apoio para desenvolver projeto de uso racional da água. 
Ontem foi lançado a Van Ambiental que desenvolverá atividades 
de ed ambiental com diversos temas. 

c) Projeto Hortas Comunitárias 
Passou-se um vídeo e relato do status de cada horta. 
https://www.youtube.com/watch?v=snrCtwyqAv8 

d) Selo Ambiental, Veronica mencionou o status do projeto e relatou 
as parcerias que já construímos até o momento – Fiesp, SECOM, 
Associação dos Engenheiros, para que analisemos os parâmetros 
com os “olhos” dos possíveis interessados e estes nos forneça um 
feedback de quão está possível atender os indicadores, assim 
provavelmente teremos novidades. Disse ainda que o prefeito 
sugeriu que faça o lançamento faseado, sendo a primeira fase 
imóveis residenciais, comerciais, industriais, segunda fase 
condomínios e terceira fase pessoas. Disse ainda que a ideia é que 
o cidadão tenha um cartão cidadão verde com descontos nos 
estabelecimentos que também tenham o selo. 

Paulo pediu a palavra e disse que gostaria que a reunião da APA 
Pedregulho fosse desvinculada da reunião do COMDEMA, dias 
diferentes, os membros se posicionaram uns a favor outros que está 
bom sendo no mesmo dia e sugeriram que fossem no mesmo dia, só 
que em horários subsequentes. Paulo disse ainda que há muitas 
pautas para serem discutidas sobre a APA e que até este momento 
nem o plano de manejo foi posto em prática e que inclusive já estaria 
em fase de revisão. Veronica interveio e disse que não concorda em 
revisar um plano que ainda nem concretizamos e que a APA Tietê por 
exemplo nem plano de manejo tem. Disse ainda, que os membros 
também podem convocar reuniões e colocar pautas, mas de maneira 
formal para que  a secretaria tenha tempo para essas demandas. Que 
o plano de manejo é conduzido e deverá ser realizado por todos, todas 
as entidades do conselho e também pela prefeitura, mas que a maioria 
só espera atitudes municipais e neste momento o município tem 
demandas mais prioritárias. 
Nada a acrescentar, a reunião terminou as 10h33. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=snrCtwyqAv8


  

 
 

 
 

 
 

Dra. Verônica Sabatino 
Presidente do COMDEMA 

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos 


