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RELATÓRIO 

 
Foram realizadas reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
nos dias 16 de março, 12 de abril, 31 de maio e 12 de Julho.  
 
A pauta da reunião ordinária do dia 16 de março foi:  
 
 Eleição da Diretoria 
 Cronograma de Reuniões 2017 
 Deliberação de Processo Administrativo – Viabilidade 
 Semana da Água 2017 
 Informes 

 
A primeira reunião do ano foi iniciada com a apresentação do Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente (prerrogativa do executivo), Sr. Eurizio Pallavidino, em seguida 
cada membro do Conselho se apresentou, falando o nome e instituição que 
representa. 
 
Na eleição da nova diretoria, seguindo o regimento interno, ficou definido que o 
Sr. Luiz Carlos Mazini é o Vice-Presidente, para Secretaria Executiva a Sra. 
Priscila Schmidt Silva, e Tesoureira a Sra. Maria Zilda Moreira Melchior. 
 
Segundo o regimento interno as reuniões serão realizadas bimestralmente ou 
extraordinárias, e ficou definida a realização nos meses de maio, julho e 
setembro.  
 
Foi realizado o despacho de três processos administrativos encaminhados ao 
COMDEMA:  
 
O primeiro foi referente a uma empresa de depósito e recuperação de pallets 
em um sítio localizado na APA – Estrada Parque Tietê, próximo a Fazenda 
Morro Grande, solicitando a autorização de viabilidade para instalação ao 
COMDEMA. Em vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
foi constatado que não há atividade impactante, observado apenas o impacto 
em estrada rural.  
 
O CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa é 
para coleta de resíduos, comércio varejista de materiais recicláveis e madeira 
com transporte rodoviário.  
 
A certidão de viabilidade do COMDEMA foi expedida com observações, dentre 
elas foi incluídas o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 
capacidade de carga, por ser uma estrada rural, hoje restritamente residencial. 
O parecer foi viável desde que não utilize pallets contaminados por produtos 
tóxicos, oriundos de empresas químicas, proibida a queima de resíduos de 
pallets e que o transporte de carga não exceda a  
 



 

 
capacidade da estrada rural e que não seja superior ao limite permitido, com a 
realização periódica de fiscalização.  
 
O segundo processo administrativo foi referente a uma mini-mercearia (bar) na 
estrada Piraí Acima, dentro da garagem de uma residência, estabelecimento 
rural. Em vistoria realizada in loco não foi constatado impacto, o 
empreendimento é viável com ressalvas quanto ao som e ruídos, observando a 
NR15-Norma Regulamentadora e a outorga do poço.  
 
O terceiro processo administrativo tratou-se da construção de uma residência 
na APP - Área de Proteção Permanente do Rio Tietê, o proprietário solicitou 
instalação de energia pública e a CPFL requer uma certidão da prefeitura 
autorizando a instalação. Em vistoria realizada in loco pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, constatou-se que realmente está em APP e fica inviável por 
se tratar de uma construção irregular.  A sugestão dos conselheiros foi que seja 
feita a regularização da construção nos órgãos competentes, o processo foi 
encaminhado para a Secretaria de Obras fiscalizar e tomar as devidas 
providências, para a Delegacia Ambiental e CETESB.        
 
Nos informes gerais foi comunicado sobre o evento da Semana das Águas, e 
da participação dos conselheiros nos eventos. 
 
A pauta da reunião extraordinária do dia 12 de abril foi: 
 
 Atendimento ao PA 5973/2017 – Certidão de Viabilidade na APA Tietê e 

6465/2017 
 Informes Gerais 

 
Iniciando a reunião a conselheira representando a OAB Itu comunicou sobre a 
palestra     “direito registral mobiliário de regularização imobiliária” que seria 
realizada na FADITU, em seguida a Interlocutora do Programa Município Verde 
Azul a Sra. Valéria Rusticci falou sobre a importância do COMDEMA para o 
município cumprir as diretivas do Programa Estadual e como será a 
confirmação de recebimento do e-mail com o oficio das reuniões e a 
atualização dos dados. 
 
Informou ainda que houve reunião do Comitê de Bacias dos Rios Sorocaba e 
Médio Tietê (CBH-SMT) no dia 28 de março de 2017 onde o município de Itu 
foi nomeado membro suplente do CRH – Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos e das seguintes Câmaras Técnicas: Câmara Técnica de Planejamento 
e Gerenciamento de Recursos Hídricos (CT-PLAGRHI), Câmara Técnica de 
Proteção das Águas (CT-PA), Câmara Técnica de Eventos e Educação 
Ambiental (CT-EEA); Câmara Técnica de Saneamento (CT-SAN), Grupo de 
Trabalho de Pagamento por Serviços Ambientais (GT-PSA). 
 
O processo 5973/2017 referente a uma chácara onde o proprietário quer 
construir vestiários e banheiros em 300m2 para recreação nos fins de semana, 
ele não possui  
 



 

 
CNPJ. As atividades turísticas na APA Tietê são permitidas, segundo diretrizes 
o requerimento solicita viabilidade de uso para atividades de lazer ocasional, a 
área está  
localizada fora do perímetro urbano, zona rural, a lei complementar admite o 
uso recreativo, os efluentes e resíduos gerados deverão atender as normativas 
referentes à política nacional, estadual e municipal e ao destino de efluentes 
dos esgotos,  unidade de tratamento complementar de efluentes adequadas 
para o local de acordo com as normas técnicas, as atividades de lazer devem 
respeitar os níveis de ruídos segundo a ABNT, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente não se opôs.  
 
Os conselheiros deliberaram como desfavorável até aquele momento, por falta 
de informações mais detalhadas no processo administrativo, como projeto 
arquitetônico entre outros, ficou definido fazer um oficio com alguns 
questionamentos, como o volume de m3 de terraplanagem, memorial descritivo 
das atividades de lazer pretendidas, declaração de supressão arbórea, pré-
projeto arquitetônico aprovado, parecer inviável até aquele momento. 
   
Segundo processo administrativo n° 6465/2017 sobre a viabilidade para alterar 
a atividade de uma empresa, para bar e restaurante no km 92,5 por motivo de 
alteração de nome, com a estrutura para o restaurante já existente, sugere 
viável como atividade de lazer, Deliberação favorável. 
 
Ultimo processo para a aprovação de regularização de indústria de gelo, que 
possui outorga de exploração de água, área de 600m2, que já possui laudo da 
CETESB, foi solicitado na deliberação o estudo de impacto de carga e ruídos. 
Com parecer favorável por ser de baixo impacto e qualquer aumento da 
produção precisará de nova analise e fiscalização. 
 
 
A pauta da reunião extraordinária do dia 31 de maio foi: 
 
 
 Revisão da Lei Complementar n° 02/2010 que dispõe sobre o 

parcelamento, disciplina o ordenamento do Uso e Ocupação do Solo do 
Município. 

 
 
No inicio da reunião o Secretário Municipal de Meio Ambiente e presidente do 
COMDEMA iniciou a reunião solicitando a leitura e aprovação da ATA da 
reunião anterior, nenhuma observação foi feita e foi aprovada integralmente a 
ATA da reunião do dia 12 de abril. 
 
O objetivo da reunião conjunta entre o COMDEMA e o Conselho Gestor da 
APA Pedregulho foi expor a proposta de mudança de zoneamento na cidade 
de Itu, a Secretaria Municipal de Planejamento que conduziu a reunião. No 
período de elaboração da nova lei houve sete audiências públicas para 
discussão, sendo enviada para aprovação na câmara de vereadores.  
 



 

 
A pauta da reunião ordinária do dia 12 de Julho foi: 
 
 Minuta do Plano da Mata Atlântica 
 Deliberação das Resoluções  
 Relatório Programa Município Verde Azul 
 Informes Gerais 

 
Inicialmente foi colocado para votação a ATA da reunião anterior do dia 31 de 
maio de 2017, com a aprovação de todos. 
 
Foram apresentados os Relatórios Comprobatórios de Gestão Ambiental – 
RGA que foram entregues na 1ª e 2ª certificação do Programa Município Verde 
Azul. 
 
Na reunião foi proposta uma ação do COMDEMA em conjunto com os 
moradores dos bairros Jd. Paulista I e II que consistia no plantio de árvores 
nativas contribuindo com o programa de arborização urbana.  
   
Outro item da pauta foi à aprovação das Resoluções n° 01, 02 e 03. O 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente tem caráter consultivo e 
deliberativo possuindo a atribuição de vetar, votar, aprovar, pronunciar e 
deliberar resolução e também de propor atividades, assim a resolução terá 
efeito de lei e recomendação. 
       
Resolução COMDEMA n° 01 de 2017: Espaço Árvore para os projetos de 
arborização de novos loteamentos. Foi aprovada em votação. 
 
Resolução COMDEMA n° 02 de 2017: Estabelece padrão de cores para os 
diferentes tipos de resíduos a ser adotado na identificação de coletores e 
lixeiras na implantação da coleta seletiva seguindo a Política Nacional de 
Resíduos (Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010). Resíduos recolhidos 
em três categorias: orgânicos, rejeitos domiciliares e recicláveis. Foi aprovada 
em votação. 
 
Resolução COMDEMA n° 03 de 2017: Cria a Câmara Técnica de 
Acompanhamento do Programa de Educação Ambiental com quatro membros: 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Diretoria de Ensino do Estado de São 
Paulo, Secretaria Municipal de Educação e a ONG João de Barro – entidade 
ambientalista, essa câmara tem como objetivo propor atividades e acompanhar 
o desenvolvimento das atividades e cronograma de ação, atualmente o 
município possui um Programa de Educação Ambiental para o período 2017-
2018. Todos concordaram e aprovaram. 
 
Foi informado aos membros que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
participa ativamente da Câmara Técnica de Educação Ambiental dos dois 
Comitês de Bacias dos Rios Sorocaba Médio Tietê e do Rio Capivari, Jundiaí 
PCJ. No SMT a câmara de E.A fez um plano de comunicação e eventos para o 
ano de 2018 para ser financiado pelo FEHIDRO e objetiva publicar materiais  
 



 

 
 
didáticos sobre recursos hídricos, bem como eventos relacionados a 
capacitação de Educação Ambiental x Recursos Hídricos  
 
pela bacia, há participação também em outras câmaras, além de ser membro 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.  
 
Na reunião foi discutido sobre uma ação participativa conjunta com moradores 
do bairro para a melhoria e manutenção das áreas verdes e arborização das 
ruas do bairro, além de promover campanhas contra queimadas, melhoria da 
adesão à coleta seletiva entre outras atividades.  
 
Foi comunicado aos membros a criação de um grupo de trabalho para a 
Recuperação da Bacia Hidrográfica do Itaim-Guaçu, composto pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Companhia Ituana de Saneamento (CIS), 
Secretaria Municipal de Serviços Rurais e Secretaria Municipal de 
Planejamento. 
  
Foi apresentado o Plano da Mata Atlântica, cujo principal objetivo é conectar os 
remanescentes florestais e adensar para o atendimento da meta de 20% de 
cobertura de área vegetal na cidade, o Plano descreve metodologias de 
conservação e recuperação, foi colocado para votação e aprovado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
    
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 


