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23ª 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: 30/10/2014 às 9 horas. 

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

• Apresentação do Licenciamento Ambiental Municipalizado. 

 Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, 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 não 
participou da reunião em razão de compromisso no gabinete do 
Prefeito, passando à secretária Ad Hoc, Ana Paula Rodrigues Silva, a 
incumbência de iniciar os trabalhos. Após agradecer a presença de 
todos, foi lida a 22ª Ata de Reunião do Comdema, sendo ao final 
aprovada pelos presentes. Por conseguinte, a secretária ad 
hocinformou e passou para ciência dos presentes o ofício enviado 
pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo relativo a resposta do 
Ofício nº 001/2014 – COMDEMA, no qual o conselho solicita maior 
rigor quando da expedição de “habite-se”. Em seguida, a secretária 
informou sobre o cadastramento efetuado por duas entidades da 
sociedade civil para participarem do conselho, sendo elas:Cooperyara 
e Associação Arquitetando o Futuro. Informou, ainda, sobre a 
expedição de convites para cadastramento à FIEB e ao Sindserv. A 
conselheira Valdilene sugeriu estender o convite ao SENAI e FATEC, 
por meio de ofício. Seguindo a reunião, a secretária ad hoc fez uma 
breve explanação sobre os aspectos legais do licenciamento 
ambiental municipalizado e, em seguida, foi dada a palavra ao 
Assessor Técnico Ricardo Pinto que apresentou detalhadamente o 
procedimento administrativo do licenciamento ambiental no âmbito 
municipal. Ao final da apresentação e, como não houveram inscritos 
suficientes para a elaboração da listagem com o nome das entidades 
e seus devidos representantes que queiram substituir aqueles 
excluídos do conselho, ficou decidido aguardar até a próxima reunião. 
Na próxima reunião decidiram os senhores conselheiros em proceder 
a votação de substituição dos membros, bem como acordaram em 
pauta-la na palestra do conselheiro Marcos Moura (SEMA), o qual irá 
apresentar informações sobre os conselhos estaduais em que a SEMA 
está participando, assim como informar sobre os temas abordados 



 

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 
 

nas reuniões realizadas no Fehidro, Cioeste, dentre outros. As 11h, a 
reunião foi encerrada pela secretária ad hoc, ficando registrada que a 
próxima reunião do COMDEMA será realizada no dia 27 de novembro, 
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 Técnico Marcos Moura sobre a atuação na 
SEMA nos Conselhos Estaduais, Fehidro e Cioeste. 

  

 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 
MOVIECO 
COOPERATIVA UNINDO FORÇAS 
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 
Secretaria de Saúde 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Secretaria de Cultura e Turismo 

  

 


