
   
ATA DE REUNIÃO 

CONSELHO DO MEIO AMBIENTE – CMMA 

Ao sétimo dia do mês de Julho de dois mil e vinte e um (07/07/2021), por volta das nove horas 

da manhã, no Auditório da Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra, é realizada de 

forma semipresencial, reunião para tratar de assuntos relativos ao Meio Ambiente e 

devolutiva 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.  

Presentes na reunião conforme lista de presença anexa. 

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

Sugestão de mudança do logo do CMMA; 

Foram apresentadas algumas sugestões para o novo logo do CMMA. 

Um dos membros sugeriu colocar a torre da Igreja Matriz de Itapecerica da Serra para compor 

o logo.  

Deste modo foi deliberado que novas sugestões serão bem vindas e recebidas via e-mail para 

uma votação definitiva do novo logo na próxima reunião do CMMA com data prevista para 27 

de Julho de 2021. 

Lei 2.866 Mananciais – Lei de 21 de Maio de 2021; 

Foi deliberado que a minuta da Lei 2.866 será disponibilizada na íntegra para que os 

Conselheiros façam seus comentários, acréscimos e/ou decréscimos. Em seguida será enviada 

ao Vereador Cícero para revisão. 

Apreciação dos orçamentos e votação - Drone; 

Foram apresentadas aos Conselheiros sugestões de Drones adequados para a finalidade que 

desejamos. Sugestões que foram encaminhadas pela própria GCM. 

 Após votação do Conselho, foi deliberado que faremos a aquisição do equipamento que será 

objeto de processo licitatório. 

A saber, o Drone será DJI 2 Enterprise Dual – Câmera Térmica ANATEL  

Valor: R$ 27.500,00 

Bateria extra: Bateria Drone DJI Mavic 2 Enterprise  

Valor: R$2.041,93  



   
 

Lei de Educação Ambiental; 

Foi aberta nova discussão e obtivemos a aprovação da Lei de Educação Ambiental que será 

encaminhada para os devidos tramites. 

O Conselheiro Sr. Julio ressalta que a transcrição da Lei em questão é exatamente a mesma da 

Lei Federal nº 9.795. 

Lei nº 2710 – Implantação de Ecopontos no Município;  

Foi discutida a importância de colocar em prática os Ecopontos no Município de Itapecerica da 

Serra, apesar da Lei permitir e não obrigar tal ação, trabalhando em conjunto com a Educação 

Ambiental para toda a população. 

Neste sentido, foi colocado que estão em estudo varias iniciativas a respeito dos Ecopontos, 

em especial a destinação de RCC. 

Mas que de fato ainda não temos nada concreto e decidido. 

Outros assuntos 

Foi solicitado pelo conselheiro Marcos que seja feita a prestação de contas da reforma do 

Galpão de Triagem da Coleta Seletiva, a partir da próxima reunião prevista para o dia 27 de 

Julho de 2021, bem como de qualquer outro projeto, manutenção ou aquisições que sejam 

aprovados por este Conselho. 

 

 

Tivemos a participação virtual de Conselheiros e munícipes, estes são: Conselheiros Cibele 

Santos de Oliveira, Marcos F. Monteiro, Caroline Silva Holanda, Enios Carlos Duarte e os 

munícipes Murillo Targino, Elizabete Rodrigues M. Dias e Erica Gonçalves. 

Convidados presentes: Rogério Avelino (Anhanguera), Alexandre Amaral (Diretor de Meio 

Ambiente) e Caroline Andrade Vargas (Educação Ambiental). 

 

Reunião encerrada por volta das 10:50h. 
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