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82ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – COMDEMA 

Local: SKYPE: https://join.skype.com/wDLSO4FqW8HH 

Data: 26/11/2020, às 9 horas. 

Pauta: - Apresentação do procedimento de licenciamento para supressão de espécies 

arbóreas isoladas, localizadas no município, Resolução Consema 01/2018 e  1/2019 – 

Alessandra – DBIO 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, no Município de Barueri, 

em ambiente virtual por meio do link: https://join.skype.com/wDLSO4FqW8HH foi dado início 

aos trabalhos do Conselho. A reunião iniciou às 9h05min, com quórum existente, conforme 

registro de mídia da gravação da reunião que faz parte integrante da presente ata. Dando as boas 

vindas aos presentes, a secretária executiva ad hoc agradeceu a presença de todos e  realizou a 

leitura da ata da 81ª reunião, sendo aprovada por todos ao final. Passou a palavra para a servidora 

Alessandra, técnica do Departamento de Biodiversidade, que apresentou o procedimento de 

licenciamento ambiental para a supressão de três exemplares arbóreos, localizados em área de 

APP no município, solicitada pela empresa ENEL S/A, para ampliação do muro, cuja 

compensação consiste na doação de  83 (oitenta e três) mudas, a qual será revertida em depósito 

na conta do FUNDESB – Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Proteção da 

Biodiversidade no valor de R$ 9.457,85 (Nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta 

e cinco centavos), finalizada a apresentação foi dada oportunidade para esclarecimentos. 

Agradecendo a participação de todos, a secretária ad hoc encerrou a reunião, frisando que todas 

as apresentações fazem parte de arquivo eletrônico integrante a presente ata, bem como a 

gravação da presente reunião, devendo ser disponibilizados aos conselheiros. A próxima 

reunião está agendada para o dia 17/12/2020, às 9 horas da manhã, em endereço eletrônico 

que será oportunamente informado. Eu, Ana Paula Rodrigues Silva,                                              

atuando como Secretária ad hoc, lavrei a presente, juntamente com o Secretário e Presidente do 

COMDEMA, Sr. Marco Antônio de Oliveira,................................Este documento será 

disponibilizado a todos os representantes do COMDEMA. 

Registro dos presentes: Os representantes – titulares/suplentes – da Sociedade Civil e do Poder 

Público, abaixo indicados, participaram nesta reunião: 

DPA - SEMA – Yara 

DBIO – SEMA – Alessandra 

Secretaria de Segurança –  Querato 

SindServ  - Marcos Moscokoskis 

IEPPC – Jeane Paulina 
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Area – Orlando Mello 

DPA – SEMA – Ana Maria 

Arquitetando para o Futuro – Antonio Carlos Franco 

Instituto Mackenzie – Vanessa  

Rede Ecológica - Valdir 

Marcelo - ASSEAB 

Attend – Bruno 

 


