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Registro da Reunião 
 
8ª Ata da reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA. 
 
 
Local: Sala de aula da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 
Data: 25/07/2013 às 9 horas. 
Pauta: Regimento Interno do COMDEMA, Conferência Regional de Meio Ambiente sobre 
Resíduos Sólidos, dias 16/17 e 18 de agosto; e a 5ª Conferência das Cidades , dia 31/07 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 9 horas, no Município de 
Barueri, em uma das salas desta Secretaria, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e, presidente 
da COMDEMA, Sr.  Aparecido Pires Castro, na presença dos demais conselheiros, deu início aos 
trabalhos. Em sua fala, autorizou a leitura da 7ª Ata da Reunião do COMDEMA, que foi feita pela 
servidora da SEMA, Marisa Sant´Ana. Ao final da leitura, a ata foi aprovada por todos os 
conselheiros presentes, de acordo com o registro em lista de presença anexa. O Secretário 
prosseguiu com os trabalhos destacando os temas propostos para a pauta : discussão sobre os 
termos do Regimento Interno, que deve ser feito nos termos da legislação que instituiu o Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – sobre resíduos sólidos; e o convite da Secretaria de Planejamento e 
Urbanismo a respeito da 5ª Conferência das Cidades, que acontecerá no dia 31/07 das 8 às 13 horas 
no Centro de Eventos de Barueri. Sobre o Regimento Interno do COMDEMA, alguns conselheiros 
ponderaram que a minuta já existe, e que teria sido discutida entre os conselheiros da formação 
anterior. O documento deverá ser apresentado aos demais – e poderá sofrer alterações , de acordo 
com o entendimento dos atuais conselheiros. A esse respeito, a minuta será encaminhada por e mail 
a todos os conselheiros, pela Secretária de Meio Ambiente Ad Hoc, Marisa Sant´Ana. A minuta 
deverá ser analisada  ser analisada por todos e será discutida na próxima reunião d o COMDEMA , 
podendo até ser votada nessa ocasião , de acordo com a evolução dos trabalhos a esse respeito. O 
conselheiro Gustavo, representante da OAB, retomando rapidamente a questão envolvendo a 
implantação da URE, sugeriu que o COMDEMA se reunisse para o fim de oficiarem , formalmente, 
o Estado solicitando a aprovação para o aproveitamento, no município, dos recursos relativos à 
recuperação ambiental impostos a Foxx, durante o processo de licenciamento ambiental. A medida 
foi aprovada por todos. 
Em seguida, o Secretário passou a palavra para a servidora da Sema, Iracema Trigolo , a qual 
passou a todos os presentes a programação da Conferência Regional de Meio Ambiente sobre 
resíduos sólidos, que acontecerá nos dias 16,17 e 18 de agosto , na Câmara Municipal , convidando 
a todos para prestigiarem o evento. Ressaltou que desse evento sairão os delegados municipais e 
regionais, que participarão do evento Nacional sobre o tema, que acontecerá em Brasília, no 
próximo mês de outubro. Na sequência dos trabalhos, o Secretário retomou a fala, tratando do 
importante papel dos membros do COMDEMA, em especial, diante do grande destaque o tema – 
Meio Ambiente – vem assumindo, cada vez mais. Informou a todos sobre a recente aprovação de 
Decreto estadual, autorizando o uso do espaço do Parque Ecológico do Tietê, pelo Município de 
Barueri, por 90 anos, prorrogáveis por igual período, e que será administrado pela Secretaria de 
Meio Ambiente. Disse que, na condição de secretário dessa pasta, convidou os demais secretários 
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para visitarem o local a fim de discutirem sobre a abertura do espaço também para as outras 
secretarias, o que foi muito bem recebido por todos. O Secretário tratou sobre os grandes benefícios 
que essa mudança deve surtir para o Parque Ecológico e, em consequência, aos seus usuários. Para 
exemplificar, trouxe a informação sobre a péssima condição da lagoa ali situada. A situação é tão 
grave que a atividade do pedalinho precisou ser suspensa, diante das condições da água da lagoa. 
Finalizando, reforçou o convite feito pela Secretaria de Planejamento, sobre a Conferência das 
Cidades, no dia 31/07/2013, que acontecerá a partir das 8 horas, no centro de eventos. Dada a 
oportunidade a todos para perguntas, nada foi consignado. E por nada mais haver a ser tratado, a 
reunião foi encerrada, ficando registrado que a próxima reunião do COMDEMA será realizada no 
dia 29 de agosto, ás 9 horas da manhã, nesta Secretaria. E, eu Marisa Sant Ana..................., atuando 
cmo Secretária Ad Hoc, lavrei a presente e a assino ..............................., juntamente com o 
Secretário e Presidente do COMDEMA, Sr. Aparecido Pires de Castro,..............................A 
presente ata, será disponibilizada a todos os representantes do COMDEMA. 
 
 
Pauta para a próxima Reunião:  
 
- Apresentação do Plano de Ação do Programa Município Verde Azul – representantes do 
Departamento de Planejamento Ambiental da SEMA.  
 
- Discussão da Minuta relativa ao Regimento Interno, pelos membros do Comdema, diante do 
que é estabelecido pela Lei de Criação, Lei Municipal 2.053/2011.  
 
- Discussão e aprovação dos termos do Ofício, dirigido ao Senhor Secretário Estadual de Meio 
Ambiente, para o fim de oficializarem pedido de direcionamento de recursos ao Município de 
Barueri, nos termos do processo de licenciamento ambiental impostos pelo Estado à Empresa 
Foxx para a construção da URE. 
  
 
Registro de Faltas: 
 
Os representantes – titulares e suplentes – da Sociedade Civil e do Poder Público, abaixo indicados, 
não compareceram nesta Reunião. 
 
 
Entidade Representante: Titular e Suplente 
 
SEDET 

 
Rubens Billafon/ Cesar Luis do Nascimento Santos  

Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência  

 
Gustavo Fieri Travizano/ Denise de Almeida Sylos Nemer 

 
Secretaria de Educação 

 
Rosália Ribeiro Martins/Edjani Judite dos Santos 

  
Secretaria de Cultura e Turismo Dario Steller de Moura/Lívia Paulino Acosta 
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Secretaria de Saúde Rafaela Placencia/Ueber Deividi 
Associação Viva Feliz Wilson Barbosa/Rizolene Maria dos Santos 
Secretaria de Meio Ambiente  Andressa Bonfá 
PUC – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo  

 
Maria Carolina Mirabella Belloque/Murilo Damato 

ASSEAB – Assoc. dos Eng. 
Arquitetos, Agrônomos, Geólogos, 
Tecnólogos e Técnicos do 2º Grau 
de Barueri  

 
 
 
Cícero Ap. da Cruz/Hermógenes Fernando do Espírito Santo 

CAMP – Centro de Apoio Pré 
Profissionalizante de Barueri 

 
Edilene Martins Gomes/Aurélia Aparecida Idalino Leite 

  
 
 
IQS – Instituto Qualidade e 
Sustent. Reg. Oeste e Grande São 
Paulo 

 
 
Mario Jorge Junqueira/ Jucilene Costa de Oliveira 

Sind. Trab. em Empr. de 
Segurança e Vigilância de Barueri 

 
João Batista do Nascimento Fº/Amaro Pereira da Silva Fº 

Movieco – Movimento Ecológico Eunice da Fátima Boniollo 
Colégio Presbiteriano Mackenzie Damocles Perrone/Olga Bosniac 
Cooperativa Unindo Forças  Jordânia Pereira da Silva/Aparecido Ferreira 
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