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12ª Ata da reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA. 
 
Local: Sala de exposições da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 
Data: 28/11/2013 às 9 horas. 
Pauta: Discussão da Minuta relativa ao Regimento Interno do COMDEMA. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às 9 horas, no 
Município de Barueri, em uma das salas desta Secretaria, o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente e presidente do COMDEMA, Sr. Aparecido Pires de Castro, na 
presença dos demais conselheiros, deu início aos trabalhos do Conselho. Primeiramente, 
autorizou a leitura da 11ª Ata da Reunião do COMDEMA, pela assessora técnica Marisa 
Sant Ana, sendo a ata aprovada por todos os conselheiros presentes, de acordo com o 
registro em lista de presença anexa. Dando andamento aos trabalhos e considerando que 
a reunião anterior havia tratado da análise, ponto a ponto, dos termos da minuta do 
Decreto relativo ao Regimento Interno do COMDEMA, procedemos novamente com a 
leitura integral dos termos da minuta, que tendo sido aprovada por todos os presentes, 
seguirá para a Secretaria de Negócios Jurídicos, para análise e posterior assinatura e 
publicação. Considerando o tempo livre da reunião, retomamos a discussão dos termos 
já trazidos em reunião ocorrida em data anterior, pelo biólogo Ivan, sobre o tema 
relacionado à recuperação e conservação dos biomas da Mata Atlântica. Em sua 
exposição, o biólogo tratou que o objetivo da retomada do tema, é chegarmos a uma 
estratégia conjunta para colocar em prática o assunto ora trazido. Que apresentará ao 
Conselho um Plano Municipal de Mata Atlântica, destacando que o tema deve ser  
discutido e debatido pelos Conselheiros. Tratou que o Plano tem mais de 55 páginas, 
arrolando os seguintes pontos: objetivos; embasamento técnico e proposta de 
programação e gestão. Que referido documento deve ser concluído em breve. De 
momento, encaminhará para análise dos Conselheiros uma Proposta de Programa de 
Gestão, que deverá ser discutida cuidadosamente, por todos. Diante de questões, ainda 
obscuras, trazidas separadamente por alguns Conselheiros, foi sugerido que o Conselho 
deverá solicitar informações ao Poder Executivo quanto: Alteração da Lei de 
Zoneamento do Município; Indicação das áreas de biomas de Mata Atlântica na Região; 
Exigência de projetos de áreas permeáveis durante a análise de aprovação de projetos. 
No tocante ao agendamento da reunião do próximo mês, a última quinta feira de 
dezembro será dia 26 de dezembro. Nesse caso, considerando que a data está muito 
próxima às festividades de Natal, a reunião de dezembro fica agendada para o dia 
19/12/2013, no mesmo local. Dada a oportunidade a todos para registro de algum 
apontamento, às 10h 49 a reunião foi encerrada, ficando registrado que a próxima 
reunião do COMDEMA será realizada no dia 19 de dezembro, às 9 horas da manhã, 
nesta Secretaria. Eu, Marisa Sant Ana..................., atuando como Secretária Ad Hoc, 
lavrei a presente e a assino ..............................., juntamente com o Secretário e 
Presidente do COMDEMA, Sr. Aparecido Pires de Castro,..............................A presente 
ata, será disponibilizada a todos os representantes do COMDEMA. 
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Pauta para aproxima Reunião: 
 
- Discussão da Proposta para Preservação de Fragmentos de Mata Atlântica em Barueri, 
apresentada pelo Diretor de Áreas Verdes da SEMA; Definição da data da reunião do 
mês de Janeiro  
 
Registro de Faltas: 
 
Os representantes – titulares/suplentes – da Sociedade Civil e do Poder Público, abaixo 
indicados, não compareceram nesta Reunião. 
 
 
 
 
Entidade 

Representante: Titular e Suplente 

IQS – Instituto Qualidade e Sustent. Reg. 
Oeste e Grande São Paulo 

Mario Jorge Junqueira/ Jucilene Costa de 
Oliveira 

PUC – Pontífica Universidade Católica de 
São Paulo 

Maria Carolina Mirabella 
Belloque/Murilo Damato 

Sind. Trab. em Empr. de Segurança e 
Vigilância de Barueri 

João Batista do Nascimento Fº/Amaro 
Pereira da Silva Fº 

Secretaria de Saúde Rafaela Placência/Ueber Deividi 
Secretaria de Obras Carlos Henrique Porfírio/ Noel Vieria 

Camacho 
Secretaria de Cultura e Turismo  Dario Steller de Moura/Lívia Paulino 

Acosta 
 ACIB- associação Com. E Ind. Barueri Eder Regis Marques /Marco Antonio 

Lasaiva  
ASSEAB – Assoc. dos Eng. Arquitetos, 
Agrônomos, Geólogos, Tecnólogos e 
Técnicos do 2º Grau de Barueri 

Cícero Ap. da Cruz/Hermógenes 
Fernando do Espírito Santo 

SEDET-Secretaria de Desenvolvimento  
Econômico e trabalho 
 

Rubens Billafon/ Cesar Luis do 
Nascimento Santos 

Secretaria de Finanças Paulo Roberto de Lira /Edson Santana 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo Monique Nardini /Patrícia Miki  
Associação Viva Feliz Bruno Perini – FALTA JUSTIFICADA  
Colégio Presbiteriano Mackenzie Damocles Perrone/Olga Bosniac 
Câmara Municipal Rubens Junqueira 
 


