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85ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – COMDEMA 

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

Data: 29/4/2021, às 9 horas. 

Pauta: - Posse dos membros do COMDEMA – Biênio 2021/2023; 

            - Apresentação do Programa Estadual Município VerdeAzul – Cronograma de 

manutenção e substituição da frota veicular municipal terceirizada – DPA – Yara 

Garbelotto 

Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 9h15min, 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 84ª reunião, sendo aprovada por todos ao final. Passou a palavra para o Presidente do 

COMDEMA, Marco Antônio, que agradeceu a presença de todos, desejou bons trabalhos ao 

novo grupo componente do COMDEMA, formalizando a posse dos membros para o biênio 

2021-2023. Após, explanou sobre o andamento dos projetos ambientais de equipamentos 

públicos a serem instalados no município, como o Parque Escola Jardim Botânico, além de 

ressaltar a importância da participação do município no programa de gestão estadual PMVA e, a 

importância da gestão compartilhada local com o presente conselho. Após, foi conferida a 

palavra à Diretora do Departamento Técnico de Planejamento Ambiental, Yara, que realizou a 

apresentação do PMVA – Programa Municipal Município VerdeAzul, esclarecendo tratar de 

programa de gestão de politica ambiental, destinada aos municípios paulistas, com 10 diretivas 

de atuação na agenda ambiental local, enfatizando ser uma delas o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente dos municípios paulistas. Esclareceu que Barueri é signatário do programa desde o seu 

lançamento em 2007 e apresentou as notas obtidas no ranking desde então. Ato contínuo na 

diretiva Qualidade do Ar, pontuou as ações realizadas pelo município, uma vez que a principal 

fonte de poluentes atmosférico advém de veículos automotores e, na região metropolitana de São 

Paulo os veículos respondem a 97% de todas as emissões de monóxido de carbono, e são 

importantes contribuintes na emissão de dióxido de enxofre e material particulado inalável. 

Pontuou as  ações realizadas pelo município e Sema, como as campanhas informativas pelas 

redes sociais e outros meios de comunicação; a avaliação voluntária para veículos movidos a 

óleo diesel; orientação aos motoristas para manutenção periódica dos motores; implantação de 

ciclovias; substituição de frota própria por frota terceirizada, agilizando processos de 

manutenção e renovação desta, tendo apresentado o cronograma de manutenção preventiva e 

substituição da frota. Pontuou que no tocante ao controle de poluentes a SEMA promove a 

avaliação veicular voluntária, na qual duas vezes por ano os veículos são monitorados pelo 

sistema de escala de emissão de fumaça, sendo obrigatória para os veículos da frota 

municipal, tendo os conselheiros manifestado positivamente quanto aos dados apresentados 

no cronograma da frota municipal, aprovando a ação ora apresentada. Após foi dada a 
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palavra aos membros do COMDEMA, tendo o representante da Rede Ecológica, Valdir 

solicitado esclarecimentos sobre a atuação do conselho como órgão consultivo e deliberativo nas 

ações da gestão local, bem como solicitou informações sobre o FUNDESB - Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável de Barueri, tendo a secretária executiva esclarecido que o 

Conselho Gestor do FUNDESB é composto por membros representantes do Poder Público, tendo 

atribuições diversas do presente conselho, sugerindo, inclusive que a pauta da próxima reunião 

tenha como tema a legislação que trata das atribuições do COMDEMA, realização das reuniões, 

composição de Câmaras técnicas etc., sendo aprovado por todos. Não havendo mais nada a ser 

tratado, 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 27/5/2021, 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: 

Sema – DPA – Ana Maria 

Sema – DQA – Marcos Moura 

Secretaria de Educação – Alexandra e Ana Maria  

SindServ  - Marcos Moscokoskis 

ETEC Barueri - Wagner 

IEPPC – Jeane Paulina 

AREA – Orlando Mello 

Arquitetando para o Futuro – Antonio Carlos Franco 

Rede Ecológica – Valdir 

Juliana Gonçalves 

ASSEAB – Sidney 

Secretaria de Obras – Sheila 

Secretaria da Pessoa com Deficiência – Evaldo 
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Secretaria de Finanças – Luciano 

Secretaria de Saúde – Sthiven  

Secretaria de Cultura - Sarita 

COOPERYARA – Susan 

Meninonas – Marisa Alonso 

Rosineide Ap Volgarin 

Rotary Club – Maria Helena 

OAB – Subsecção Barueri - José Carlos Moura Doncsecz Foryan 

FATEC Barueri – Renata e Givan 

Câmara de Barueri - Claudio Joaquim  

 


