
   
ATA DE REUNIÃO 

CONSELHO DO MEIO AMBIENTE – CMMA 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um (27/04/2021), por volta das nove 

horas da manhã, no Auditório do Complexo Administrativo Norberto José da Costa – Prefeitura 

Municipal, é realizada de forma semipresencial, reunião para tratar de assuntos relativos ao 

Meio Ambiente e devolutivas sobre a reunião anterior.  

Conforme deliberado em reunião anterior, de 06/04/2021, a partir desta as atas passam a ter 

o formato resumido, e não a transcrição das reuniões. 

Solicitada a permissão de todos os presentes para proceder com a gravação da reunião. Todos 

concordaram, e apresentada a participação virtual do público. 

Presentes na reunião conforme lista de presença anexa. 

De acordo com a pauta, foram discutidos os seguintes assuntos: 

Usina de Reciclagem de Materiais Inertes;  

Estão sendo feitas buscas por parcerias com empresas privadas, para se verificar o que melhor 

se adéqua ao município e região.  

Empreendimento do Jd. Petrópolis; 

Foi deliberado que será averiguada a situação jurídica do processo, para que se possa dar 

continuidade às discussões e busca de soluções. Quanto ao apontamento sobre eventual 

retificação de matrícula que tenha invadido área pública, esclarecido que foi solicitado o 

levantamento e verificação do caso.  

Alerta sobre a necessidade de verificação, em sendo executada a obra, do acompanhamento e 

fiscalização do tráfego que será gerado no município, e as externalidades decorrentes. 

Horta Comunitária; 

Desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, o Projeto Piloto prevê a 

implantação de uma horta comunitária no Bairro Jardim Sampaio, que contará com o 

envolvimento da comunidade local, além da UNASP. Foi proposto a esse Conselho a 

participação referente à entrada de energia, portão em alambrado e caixa d´água para a rega, 

no valor de R$ 13.181,83, que será utilizado do Fundo do Meio Ambiente. 

Aberta a votação, projeto e aporte financeiro pelo CMMA aprovados por unanimidade. 

Pagamento de Serviços Ambientais;  

Itapecerica tem 96,1% de área inserida dentro da bacia do Guarapiranga, havendo custos para 

a manutenção da preservação. Pleiteia-se a participação no Programa de Pagamento por 



   
Serviços Ambientais, embora em pesquisas, não tenha se encontrado Lei que ampare este 

pedido. Será dada continuidade à pesquisa sobre o tema. 

Ações do Município em relação a loteamentos irregulares; 

O Secretário reiterou a complexidade do assunto, sua extrema importância e o empenho da 

Secretaria e do atual governo em dar resposta à população. Ressalta a importância da 

participação dos munícipes nas denúncias. 

A GCM em conjunto com a Polícia Militar Ambiental tem atuado para minimizar essas 

situações, buscando o envolvimento das demais corporações. 

Citado que houve a ocorrência de ações nos últimos 20 dias, como apreensão de máquinas, 

equipamentos e prisão de infratores.  

O Jurídico esclareceu que foram instauradas ações civis públicas na Rua Vitório Trentin e Rua 

Solimões; 

Ressaltou-se que na averiguação e constatação de tais situações, o relatório deverá ser 

encaminhado para a Procuradoria e Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, de forma a 

se dar o andamento adequado, com o acionamento da fiscalização para a produção de 

relatório fotográfico e autuação no que couber. Os procedimentos administrativos 

instrumentalizaram as eventuais ações judiciais. 

A respeito da instalação de bloqueios de acesso, foi explicado que verificada a irregularidade e 

instaurado inquérito civil, já é possível sua execução, em parceria com a Secretaria de Obras. 

Fica proposto criar uma competência a GCM para autuação de crimes ambientais. 

Fica proposto que se vote a compra de um Drone na próxima reunião do Conselho para fins de 

fiscalização. 

Indicado que o suplente do Sr. Marco Antonio – CFB, será um representante da Polícia Militar 

Ambiental. 

Proposto que se seja compartilhado com o Conselho a formatação jurídica do Fundo do Meio 

Ambiente, antes de qualquer votação ou uso de valores. 

O público, presente à reunião virtualmente, se pronunciou a respeito do Jardim Petrópolis, 

sobre o volume de terra do “bota-fora”, com relação à estrutura do Centro Esportivo proposto; 

apontou a necessidade de Plano Estratégico da SPMA, que contemple a educação ambiental; 

participação pública na formação da fiscalização integrada.  

Proposto que as atas das futuras reuniões ficarão disponíveis à população através do site da 

Prefeitura. 

Explicado ao público da importância do olhar de todos sobre a área do município, na forma de 

denúncias, dada sua extensão e recursos pessoais e materiais da prefeitura; acrescido que é o 

começo da gestão, após um período de abandono e descaso da matéria.  



   
Encerramento com agradecimento à presença de todos, inclusive virtualmente, e que a  

medida em que houver maior flexibilização, devido à pandemia, a participação passará a ser 

presencial. A sugestão de pauta será encaminhada aos conselheiros. 

 

Reunião encerrada por volta das 11:30h. 

 

 


