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25ª 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: 18/12/2014 às 9 horas. 

Pauta: •         Votaçãodos novos membros da sociedade civil que 
se cadastraram para atuar no COMDEMA. 

• Continuação da apresentação do Técnico Marcos Moura 
sobre a atuação na SEMA nos Conselhos Estaduais, Fehidro 
e Cioeste. 
 

• Discussão sobre eventual recesso no mês de janeiro/2015. 

 Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 10h, em 
razão da falha na comunicação desta secretária executiva ad hoccom 
os conselheiros quanto a data da reunião. A reunião foi iniciada sem a 
presença do Secretário em razão de estar ele em outro compromisso. 
Por conseguinte,a secretariaad hoc,se desculpou pelo acontecido na 
manhã, bem como leua ata da 24ª Reunião do Comdema, sendo ao 
final aprovada pelos presentes. Em seguida, a secretária ad 
hocinformou e passou para ciência dos presentes o ofício enviado 
pela Sabesp relativo à resposta do Ofício nº 002/2014 – COMDEMA, 
no qual o conselho solicita informações sobre as ações da Sabesp 
para a redução de perdas de água.Em seguida, apresentou a lista dos 
candidatos inscritos a substituições no conselho. Da listagem 
apresentada, os senhores conselheiros elegeram como substitutos o 
SindServ – Sindicato dos Servidores Municipais de Barueri, 
Cooperyara, Centro Paula Souza – FATEC de Barueri “Padre Danilo 
José de Oliveira OHL e Rotary Club de Barueri/Tamboré. O Senhor 
Secretário chegou a tempo de acompanhar os apontamentos finais da 
reunião. Os senhores conselheiros manifestaram a favor da reunião 
ocorrer no próximo mês, afastando o recesso, bem como em 
recepcionar os novos conselheiros e, por fim, em retomar o assunto 
abordado pelo Técnico Marco Moura sobre Recursos Hídricos. As 
10h37min, a reunião foi encerrada pela secretária ad hoc, ficando 
registrada que a próxima reunião do COMDEMA será realizada no dia 
29/1/2015, 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 
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Castro,..............................Este documento será disponibilizado a 
todos os representantes do COMDEMA. 

 Pauta para aproxima Reunião: 

   Apresentação dos novos conselheiros; 
 Continuação da apresentação do Técnico Marcos Moura 

sobre a atuação na SEMA nos Conselhos Estaduais, 
Fehidro e Cioeste.  
 

 Registro de Faltas Injustificadas: 

• Deixo de registrar a lista de faltas tendo em vista a que a 
comunicação desta secretária executiva com os conselheiros 
restou prejudicada. 


