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22ª 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: 25/09/2014 às 9 horas. 

Pauta:Discussão sobre a composição do Conselho. 

 Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 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 9h15min, no aguardo dos conselheiros faltantes. O 
Senhor Secretário iniciou a reunião perguntando aos senhores 
conselheiros como foi a experiência em conhecer os próprios visitados 
no mês anterior, sendo que a conselheira Jordânia manifestou 
contentamento em ter visitado o Aterro, Cetas e o Viveiro, opinião 
também compartilhada com a conselheira Giovana. O Presidente 
sugeriu novas visitas em estações de tratamento, bem como no local 
onde é depositado o lixo recolhido na cidade, dentre outros. Também 
informou aos senhores conselheiros sobre a proposta de reduzir as 
mudas existentes hoje no viveiro, tendo em vista o quadro reduzido 
de pessoal para cuidar delas e a escassez de recurso para ali investir, 
acreditando que a redução do número de espécies, bem como a 
desburocratização para doação das mudas sejam alternativas viáveis. 
Informou sobre a reunião que terá amanhã com o Secretário de 
Planejamento e Urbanismo sobre o transporte de efluentes industriais 
que poderá ocorrer no município futuramente, assunto este que 
coincide com a pauta sugerida pelo conselheiro Correia, sobre o 
transporte de produtos perigosos. A conselheira Jordânia relembrou 
sobre o plantio solicitado na reunião anterior no bairro em que reside 
Vale do Sol. Agradecendo a presença de todos o secretário precisou 
ausentar-se da reunião, passando à secretária Ad Hoc, Ana Paula 
Rodrigues Silva, a incumbência de prosseguir com os trabalhos. Ato 
contínuo, foi lida a 21ª Ata de Reunião do Comdema, sendo ao final 
aprovada pelos presentes. Por conseguinte, foram discutidas as 
ausências dos conselheiros, salientando-se que os representantes da 
Associação Viva Feliz, PUC, IQS e Sindicato dos Trabalhadores de 
Segurança de Barueri, faltaram por diversas vezes nas reuniões, 
infringindo o disposto do Regimento Interno do COMDEMA, sendo 
passível suas substituições. Também foi informado que a ACIB vem 
faltando às reuniões, sendo sugerido pela conselheira Giovana que 
esta secretária ad hoc ,entre em contato com Moacir ou Deni para 
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informá-los sobre o ocorrido. Os senhores conselheiros não 
deliberaram sobre a substituição da ACIB, tendo em vista ser o único 
órgão representante do comércio no município. Contudo, após 
discussões, os senhores conselheiros deliberaram em substituir as 
demais entidades faltantes do conselho, excetuando da decisão o 
voto da conselheira Giovana. Deliberam, ainda, sobre a realização de 
convocação, no Diário Oficial do Município, para que outras entidades 
da sociedade civil possam compor o COMDEMA. Em havendo 
inscritos, será elaborada listagem com o nome das entidades e seus 
devidos representantes, a qual deverá ser apresentada na próxima 
reunião. Na próxima reunião decidiram que poderá proceder a 
votação de substituição. No tocante ao segundo tópico da reunião, 
que versa sobre o transporte de produtos perigosos, os conselheiros 
acataram a sugestão, concluindo ao final, em votar e eleger a 
Câmara técnica para tratar sobre o tema, que será composta pelos 
conselheiros Correia, Ueber, Jordânia e Olga, na forma do regimento. 
Referida comissão ficará incumbida de efetuar estudos sobre eventual 
legislação municipal e secretaria municipal responsável pelo tema. 
Por sugestão do presidente, os conselheiros acataram como pauta 
para a próxima reunião o licenciamento ambiental municipalizado, 
além do recebimento da lista e votação das eventuais entidades que 
se cadastrarem para compor o conselho. Concluíram, também, que 
no mês de novembro poderia o conselheiro Marcos Moura (SEMA) 
apresentar informações sobre os conselhos estaduais que vem 
participando, assim como as reuniões realizadas no Fehidro, Cioeste, 
dentre outros. As 11h, a reunião foi encerrada pelo Presidente, 
ficando registrada que a próxima reunião do COMDEMA será realizada 
no dia 30 de outubro, às 9 horas da manhã, nesta Secretaria. Eu, Ana 
Paula Rodrigues Silva, atuando como Secretária Ad 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: 

 •         Apresentação de eventual listagem e votação de eventuais 
membros da sociedade civil que se cadastraram para atuar no 
COMDEMA. 

• Apresentação do Licenciamento Ambiental Municipalizado. 
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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 
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 
CAMP – Centro de Apoio PréPorfissionalizante 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 
Secretaria de Educação 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Secretaria de Cultura e Turismo 

  

 


