
  

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ITU 

CONSELHO GESTOR DA APA PEDREGULHO 

 
         Itu, 31 de março de 2022. 

ATA 

Pauta: 

Apresentação Projeto FID – Estrada Parque Pedregulho 

Informes: 

Balanço da Semana da Água 2022 

Campanha Tietê um rio que deságua em mim 

Resolução – Normativa para procedimentos fiscalização ambiental em áreas 

públicas 

Convite lançamento diretrizes para revisão do Plano Diretor 

Meeting empresarial  

Semana do Meio Ambiente 

Lançamento do caderno das águas do Museu da Energia 

 

 

Iniciou-se a reunião virtual com Veronica, presidente dando as boas vindas e 

solicitando a inversão da pauta iniciando pelos informes. 

Informes: 

No balanço da semana da água Veronica explicitou que foi muito produtiva 

com ações diversificadas para vários públicos, estudantes até empresas. 

Enfatizou a entrega da Entidade Amiga da àgua para as empresas que estão 

trabalhando prol da sustentabilidade, neste momento a temática foi a água – 

as empresas condecoradas foram: Pepsico, Heineken, Starret e Guarani, falou 

que a próxima edição será na semana do meio ambiente e que as empresas 

devem se cadastrar no formulário disponibilizado no site da prefeitura. 

Outro ponto abordado foi o lançamento da exposição – Rio Tietê um rio que 

desagua em mim, coordenado pela secretaria de cultura, onde a diretora 

Morgana esteve presente para convidar as entidades do comdema e conselho 

gestor para ajudarem na divulgação. A Exposição quer retratar as relações do 

rio tietê com as cidades circunvizinhas através de envio pelos cidadãos de 

fotos, relatos e depoimentos. A ideia é conseguir um acervo das relações do 

rio com seus moradores. Disse ainda que a Secretaria de Cultura irá ampliar a 

divulgação, inclusive que seja feito contatos com as secretarias de cultura de 

outras cidades e também  postergar a data para os envios. 



  

Veronica enfatizou a importância dos conselheiros participarem das atividades 

e também proporem através de suas instituições atividades para a Semana do 

Meio Ambiente, para que as ações sejam diversificadas e coordenadas por 

mais entidades, a ideia que seja feita uma transição, entre a semana do meio 

ambiente proposta pela secretaria e passe a ser uma semana do meio 

ambiente com propostas de várias entidades que unidas tragam mais 

conteúdos e abordagem diferentes. 

Falou também que em junho terá o novo meeting a partir das ações que outras 

empresas estejam realizando. 

Valéria falou sobre o lançamento do caderno das águas pelo museu da energia 

onde a Secretaria teve participação importante na formulação das atividades 

práticas, entrevista com Veronica e um artigo sobre a situação dos nossos 

recursos hídricos. 

Tanto o formulário para participar da exposição do tietê como do caderno das 

águas foi enviado no grupo de wattsapp. 

Por último foi apresentado a proposta enviada para o FID – Fundo de direitos 

difusos para implantação de um primeiro trecho da Estrada Parque 

Pedregulho.  

 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

Dra. Verônica Sabatino 
Presidente do COMDEMA 

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

 

Lista de Presença - Reunião COMDEMA 

DATA - 
31/03/2022 

   

    

Carimbo de 
data/hora 

Nome Instituição Sugestões de 
pauta 

3/31/2022 
14:53:42 

Enio 
Rodrigue

s de 
Arruda 
Junior 

Associação de Moradores e Proprietários 
do Bairro Pedregulho  

Nenhuma 

3/31/2022 
14:53:53 

LUIZ 
CARLOS 
MAZINI 

AEAI NIHIL 

3/31/2022 
14:54:10 

Bonaldo Obras   

3/31/2022 
14:59:30 

Aldo 
Macellaro  

ProTur  - 

3/31/2022 
15:00:39 

Patricia 
Manoela 

De Araújo  

ACERVIR  Nenhuma  

3/31/2022 
15:06:35 

Tamiris 
Santos 

Defesa Agropecuária (EDA Sorocaba) No momento, 
nenhuma 

3/31/2022 
15:07:27 

MARIA 
ZILDA 

MOREIRA 
MELCHIO

R 

DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE 
ITU 

Discussão da 
Semana de 

Meio 
Ambiente nas 

unidades 
escolares 

(possibilidad
es de 

intervenções 
da equipe da 

SMMARH) 

3/31/2022 
15:08:18 

Maria 
Luiza 

Rotary Não tenho no 
momento 



  

Andraues 
Cucick 

3/31/2022 
15:08:42 

Paulo R F 
Dutra 

SAAR Brasil Plano de 
Manejo APA 
Pedregulho  

3/31/2022 
15:09:39 

Ana 
Paula 
Côrtes 
Bastos 

Associação Comercial e Industrial de Itu Sem 
sugestão 

3/31/2022 
15:10:53 

Paulo RF 
Dutra 

SAAR Brasil Impactos da 
barragem 

Piraí  

3/31/2022 
15:33:30 

Wellingto
n Lúcio 
Batista 

Barbosa 

Corpo de Bombeiros Sem 
sugestões 

4/1/2022 
8:40:39 

Selma 
camargo  

Concordo com a pauta Estou a 
disposiçaob 

    

 


