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19ªAta 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:26/06/2014 às 9 horas. 

 
Pauta: 

• Explanação do Departamento de Planejamento Ambiental sobre o 
Programa Município Verde Azul, Ciclo 2014. 

• Explanação do Departamento de Áreas Verdes sobre o Plano 
Municipal de Arborização Urbana, bem como discussão do Projeto 
de Lei que institui o plano. 
 

Aosvinte e seisdias do mês de junhode dois mil e quatorze, às 9 horas, 
no Município de Barueri, em uma das salas desta Secretaria, foi dado 
início aos trabalhos do Conselho. A reunião se iniciou às 9h30min, no 
aguardo dos conselheiros faltantes. O Senhor Secretário iniciou a 
reunião informando aos senhores conselheiros sobre a transferência do 
Parque Ecológico Tietê Tamboré ao município, assinada pelo 
Governador do Estado no último dia 22, bem como sobre a importância 
deste espaço, como instrumento de lazer e trabalho educacional a ser 
oferecido a todos que ali frequentam,cuja administração será realizada 
pela Secretaria Municipal de Recursos Naturais e Meio Ambiente. 
Alertou, ainda, sobre eventual mudança na composição do COMDEMA, 
em razão das frequentes faltas dos conselheiros,o que vem 
prejudicando as reuniões. Despediu-se antecipadamente em razão da 
realização de reunião com a equipe de transição do Parque Ecológico 
Tietê Tamboré, incumbindo aos técnicos desta Secretariaa prosseguir 
com os trabalhos juntamente com os conselheiros apontados na lista de 
presença anexa. Agradecendo a presença de todos a secretária Ad Hoc, 
Ana Paula Rodrigues Silva, procedeu com a leitura da 18ª Ata de Reunião 
do Comdema. Realizada a leitura, a ata foi aprovada por todos os 
presentes. Seguindo a sequência dos trabalhos, foi dada a palavra à 
técnica Yara, diretora do departamento de planejamento ambiental, que 



 

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  
Av. Henriqueta Mendes Guerra n°1.124- Jd. São Pedro-Barueri - SP - Fone: 4199-1500 - CEP: 06401-160 - E-mail: 
sema@barueri.sp.gov.br 
 

levou ao conhecimento dos conselheirosuma breve explanação sobre o 
objetivo do Programa Município Verde Azul, Ciclo 2014, após, passou a 
palavra à técnica Adriana, a qual relatou sobre os indicadores do 
programa que estão sendo trabalhados neste ciclo pelo município, os 
quais são divididos em dez tópicos: esgoto tratado, resíduos sólidos, 
biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, cidade 
sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura ambiental e 
conselho ambiental, razão pela qual foi apresentado o programa aos 
conselheiros. Em seguida, a técnica Gabriela, do Departamento de Áreas 
Verdes fez uso da palavra e apresentou o Plano Municipal de 
Arborização Urbana, destacando a sua importância e esclarecendo as 
dúvidas dos conselheiros. Asseverou que o plano apresentado faz parte 
de um dos indicadores do Programa Município Verde Azul. Ao final da 
apresentação e devido ao adiantado da hora, não foi possível realizar a 
leitura do projeto de lei que institui o programa municipal de 
arborização no município, razão pela qual encerrou a reunião, 
deliberando em retomar o tema na próxima, para discussão, leitura do 
projeto de lei e votação. Dada a oportunidade a todospara registro de 
algum apontamento nada foi consignado. As 11h 30min, a reunião foi 
encerrada pela Secretária Ad Hoc, ficando registrada que a próxima 
reunião do COMDEMA será realizada no dia 31 de julho, às 9 horas da 
manhã, nesta Secretaria. Eu, Ana Paula Rodrigues Silva, atuando como 
SecretáriaAd Hoc, lavrei a presente e a assino a presente 
..............................., juntamente com o Secretário e Presidente do 
COMDEMA, Sr. Aparecido Pires de Castro,..............................Este 
documento será disponibilizado a todos os representantes do 
COMDEMA. 
 
 
Pauta para aproxima Reunião: 
 

• Retomar a Explanação do sobre o Plano Municipal de Arborização 
Urbana, bem como esclarecer,discustire votar o Plano e o Projeto 
de Lei que institui o plano. 
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Registro de Faltas Injustificadas: 
Os representantes – titulares/suplentes – da Sociedade Civil e do Poder 
Público, abaixo indicados, não compareceram nesta Reunião, nem 
apresentaram justificativas. 
 
ACIB – Associação Com. E Ind. De Barueri 
ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ 
PUC – PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
COOPERATIVA UNINDO FORÇAS 
ASSEA – Assoc. dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos, 
Tecnólogos e Técnicos do 2º Grau de Barueri 
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 Cultura e Turismo 
Secretaria de Saúde 
 
 
 
 
Membros da Sociedade Civil que compareceram espontaneamente à reunião: 
 
Iracema Trigolo - SEMA 
Carlos Alberto Teixeira Borges – Secretaria de Governo 
Ana Maria da Silva - SEMA 
 


