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84ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – COMDEMA 

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

Data: 25/3/2021, às 9 horas. 

Pauta: - Apresentação das atividades de potencial impacto local, submetidas ao 

licenciamento ambiental municipalizado – Resolução Consema 01/2018 e  1/2019 – Marcos 

Moura – DQA; 

     - Eleição dos membros do COMDEMA – Biênio 2021/2023 

Aos vinte e cinco dias do mês de março ano de dois mil e vinte e um, 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 83ª reunião, sendo aprovada por todos ao final. Passou a palavra para o servidor 

Marcos Moura, técnico do Departamento de Qualidade Ambiental, que apresentou os 

procedimentos de licenciamento ambiental das seguintes empresas: Sp de C Pinheiro 

Madereira, CNPJ nº 39.268.020/0001-83, solicitando LPIO; Optotal Hoya Ltda., CNPJ nº 

68.571.041/0035-10, solicitando LOR;  CR Fabricação e Comércio de Equipamentos de 

Proteções Individuais Ltda., CNPJ nº 09.460.870/0001-18, solicitando LPIO; Tamboré 

Mármores e Granitos Eireli, CNPJ nº 61.837.100/0001-61, solicitando LOR; Derly Pereira da 

Silva, CNPJ nº 22.266.232/0001-29, solicitando LPIO, finalizada a apresentação foi dada 

oportunidade para esclarecimentos. Não havendo questionamentos, todos foram cientificados 

sobre a expedição das devidas licenças ambientais. Ato contínuo a secretária executiva 

apresentou os membros indicados pelas secretariais municipais para compor o novo conselho, 

bem como as entidades cadastradas expondo que para a vaga relativa às entidades de ensino 

foram cadastradas a FATEC Barueri, ETEC Barueri, Instituto Mackenzie e FIEB, havendo no 

momento duas vagas a preencher: uma de ensino superior, preenchida pela FATEC Barueri e, a 

outra de ensino médio, sendo ao final eleita como entidade titular para preencher a vaga de 

ensino médio a ETEC Barueri, restando a FIEB e o Instituto Mackenzie como cadastro reserva, 

respectivamente. As demais entidades cadastradas foram reconduzidas às representações que já 

existiam, excetuando a Rede Ecológica, que não fazia parte da composição anterior e ingressou 

em substituição a Cooperativa Unindo Forças e o Rotary Club Barueri Empresarial em 

substituição ao Rotary Club Tamboré, que deixaram de realizar seu cadastro. Finalizando a 

eleição, a secretária explicou que irá providenciar a portaria de nomeação dos novos membros do 

COMDEMA para o biênio 2021/2023 a qual será submetida para aprovação do Sr. Prefeito 

Municipal, e posterior publicação. 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 29/4/2021, às 

9 horas da manhã, em endereço eletrônico que será oportunamente informado, ocasião em 

https://join.skype.com/wDLSO4FqW8HH
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que serão empossados os novos membro do COMDEMA. 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: 

  

  

 

 

 

 

Sema - DPA – Ana Maria 

Sema – Marcos Moura 

Secretaria de Segurança –  Querato/Adenilson 

SindServ  - Marcos Moscokoskis 

IEPPC – Jeane Paulina 

AREA – Orlando Mello 

Arquitetando para o Futuro – Antonio Carlos Franco 

Rede Ecológica - Valdir 

Juliana Gonçalves 

Marcelo – ASSEAB 

Secretaria de Obras - Sheila 

Secretaria de Finanças - Luciano 

Secretaria de Saúde - Sthiven  

COOPERYARA - Tabata 

Rotary – Maria Helena 

OAB – Subsecção Barueri - José Carlos Moura Doncsecz Foryan 

FATEC Barueri – Renata e Givan 

Câmara de Barueri - Claudio Joaquim  

 


