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13ª 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: 19/12/2013 às 9 horas. 
Pauta: Retomada da proposta do Plano Municipal de Mata Atlântica – exposição 
biólogo Ivan Vanderley.  
 
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às 9 horas, no 
Município de Barueri, em uma das salas desta Secretaria, foi dado início aos trabalhos 
do Conselho. Com a palavra, a assessora técnica, Marisa Sant Ana, justificou a ausência 
do Presidente, Sr. Aparecido Pires de Castro em razão de convocação para uma reunião, 
pela Secretaria de Serviços Municipais, no mesmo horário. Informou que a  
publicação do Decreto aprovando o Regimento Interno – prevista para esta data no 
jornal oficial do Município – não havia sido possível, mas que a referida publicação 
estava prevista para as próximas edições, o que será imediatamente comunicado aos 
Conselheiros. Prosseguindo, fez a leitura da 12ª Ata da Reunião do COMDEMA. A ata 
foi aprovada por todos os presentes, consignando-se a correção do registro das faltas 
dos Conselheiros representantes do Mackenzie e Câmara Municipal. O registro havia 
sido feito porquanto, embora presentes, os membros não haviam assinado a lista de 
presença. Feita a correção, a ata foi assinada por todos. Estando liberado de seu 
compromisso, o Secretário passou a acompanhar os trabalhos da Reunião. Em sua fala 
tratou do ranking ambiental do Programa Estadual “Município Verde Azul”, publicado 
no início do mês de dezembro, onde o Município de Barueri ocupa a 4ª colocação 
dentro da região Metropolitana. Disse que, apesar disso, ainda não havia muitos motivos 
para se comemorar, uma vez que a região está ainda muito carente. Destacou que 
nenhum dos municípios da região metropolitana havia conseguido a “certificação 
ambiental”, para o que é exigido 80 pontos, no mínimo. Trouxe que Barueri registrou 67 
pontos e que tem como meta certificar o Município ainda nesta gestão. Expôs que um 
dos indicadores que ainda prejudica a Cidade é o índice de coleta e tratamento de 
esgoto. Sobre o assunto, informou que na última semana se reuniu com técnicos do 
Depto. de Controle Ambiental da Secretaria e da Sabesp para tratar de exigências de 
cumprimento de ações a serem resolvidas, no máximo, até o final do próximo mês de 
Janeiro, o que representará números representativos para nossa Cidade. Retomando o 
tema sobre proposta de Plano Municipal de Mata Atlântica, a palavra foi passada para o 
biólogo Ivan. Em sua explanação, tratou detalhes da proposta do Plano – com previsão 
de conclusão para o próximo mês de março. Em suma, a apresentação foi feita de 
acordo com a esquematização trazida em quadro demonstrativo (que segue anexo a esta 
ata). Concluída a exposição, a proposta deverá ser analisada pelos Conselheiros a fim de 
dar seguimento às ações, de acordo com as prioridades definidas por este Conselho. 
Dada a oportunidade a todos para registro de algum apontamento, às 11h 05, a reunião 
foi encerrada, ficando registrado que a próxima reunião do COMDEMA será realizada 
no dia 30 de janeiro, 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. 
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Aparecido Pires de Castro,..............................A presente ata, será disponibilizada a 
todos os representantes do COMDEMA. 
 
Pauta para aproxima Reunião: 
 
- Análise de prioridade das Ações a serem seguidas pelo Conselho, para o 
prosseguimento da Proposta do Plano Municipal de Mata Atlântica.  
 
Registro de Faltas: 
 
Os representantes – titulares/suplentes – da Sociedade Civil e do Poder Público, abaixo 
indicados, não compareceram nesta Reunião. 
 
 
 
Entidade 
ACIB – Associação Com. E Indl. De Barueri 
PUC – Pontifíca Universidade Católica de Barueri 
ASSEA – Assoc. dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos, Tecnólogos e 
Técnicos de 2º Grau de Barueri. 
OAB – Ordem Advogados do Brasil 
Camp – Centro de Apoio Pré Profissionalizante de Barueri 
IQS – Instituto de Qualidade e Sust. Da Região Oeste e Gde. São Paulo 
Sind. Trab. E Empr. De Segurança e Vigilância de Barueri 
SEDET – Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho 
Secretaria de Finanças 
Secretaria de Assuntos de Segurança 
Secretaria de Cultura e Turismo 
Secretaria de Saúde 
SEMA – FALTA JUSTIFICADA  
 


