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86ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – COMDEMA 

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

Data: 27/5/2021, às 9 horas. 

Pauta: - Apresentação do Comitê de Bacia Hidrográfica Alto Tietê – Câmara Técnica de 

Educação Ambiental - DPA - Bassan; 

            - Apresentação das atividades de potencial impacto local, submetidas ao 

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

Moura – DQA; 

  -  Apresentação do Organograma da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 

Ambiente bem como das atribuições dos membros do COMDEMA – Ana Paula. 

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 9h07min, 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 85ª reunião, sendo aprovada 

por todos ao final. Passou a palavra para o servidor da SEMA, Geovane Bassan, que explanou sobre o 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no qual é representante da Câmara Técnica de Educação 

Ambiental, pontuou sobre sua estrutura e funcionamento, bem como a caracterização da bacia 

hidrográfica e as atribuições da Câmara Técnica de Educação Ambiental, que avalia e monitora projetos 

ambientais propostos nas áreas de drenagem, matas ciliares, recomposição de florestas, dentre outros, os 

quais são fomentados por recursos do FEHIDRO. Disponibilizou sua apresentação aos membros do 

COMDEMA. Diante da abordagem do assunto, o membro representante da Rede Eco solicitou 

informações sobre o monitoramento das  micro bacias que integram o sistema hídrico do município, bem 

como sobre a execução do contrato de saneamento básico firmado com a SABESP, sendo informado pela 

secretária ad hoc que a respeito das micro bacias, existe um projeto de monitoramento dessas áreas, 

realizado entre a SEMA e os alunos do curso Técnico de Química da FIEB Engenho Novo, projeto esse 

cujo os detalhes podem ser esclarecidos aos membros através do Diretor do Departamento de Qualidade 

Ambiental, Edson Akira, sugerindo um convite para que ele apresente os dados em próxima reunião. A 

respeito do convênio firmado com a SABESP foi sugerido convidar o representante da SEMA Eng. 

Ricardo Pinto e o representante da Secretaria de Obras para apresentarem os dados de execução do 

contrato atualizado. Os membros de forma unânime aprovaram as propostas, devendo a secretária ad hoc 

providenciar os agendamentos. Ato contínuo, passou a palavra ao Marcos Moura, servidor da SEMA e 

membro do conselho, que apresentou as empresas que solicitaram licenciamento de suas atividades de 

potencial impacto local, conforme resoluções CONSEMA 01/2018 e 01/2019, as quais seguem:  DELBO 

IND E COM DE VÁLVULDAS LTDA. , CNPJ 05.780.758/0001-03, solicitando LOR; NOBELKRAFT 

IND DE EMBALAGENS LTDA., CNPJ 96.624.952/0001-55, solicitando LOR; SAMBEL IND E COM 

DE EIXOS LTDA., CNPJ 00.018.360/0001-10, solicitando LPIO; DIGITAL TEXTIL INDUSTRIA 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. , CNPJ 10.203.014/0001-66, solicitando LPIO; PLEION IND E 

COM DE PLÁSTICO LTDA., CNPJ 65.910.689/0001-37, solicitando LOR; RN USINAGENS E MAN 

DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ 15.821.297/0001-23, solicitando LOR;  WF 

CIRURGICOS LTDA., CNPJ 05.316.455/0001-34, solicitando LOR. Não havendo questionamentos, os 
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membros foram cientificados sobre a concessão das licenças ambientais. Marcos Moura também sugeriu 

como pauta de próxima reunião a capacitação dos membros sobre o licenciamento ambiental 

municipalizado, se prontificando a realizar a apresentação, o que foi aceito por todos.  Em continuidade à 

reunião a servidora Ana Paula, realizou a apresentação do organograma da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, pontuando seus departamentos técnicos e atribuições de cada um; informando sobre as 

instalações dos equipamentos públicos CETAS, CEPAD I e II e Parques municipais (Dom José, Tadeo 

Cananéia e Ecológico), além da realização da leitura e comentários sobre a lei municipal que criou o 

COMDEMA e seu decreto regulamentador, pontuando sobre as atribuições, composição, realização de 

plenárias das reuniões e câmaras técnicas do referido conselho municipal.  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 24/6/2021, 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/Bassan 

Sema – DQA – Marcos Moura 

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 da Pessoa com Deficiência – Evaldo 

Secretaria de Finanças – Luciano 

Secretaria de Saúde – Sthiven  

Secretaria de Cultura - Sarita 
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COOPERYARA – Susan 

Meninonas – Marisa Alonso 

Rotary Club – Maria Helena/Ricardo Caiafa 

FATEC Barueri – Renata e Givan 

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana – Luz e Querato  

 

 


