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87ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – COMDEMA 

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

Data: 24/6/2021, às 9 horas. 

Pauta: - Apresentação do Plano de Gestão 2021 – Programa Estadual Município Verde 

Azul – PMVA - DPA – Ana Maria; 

            - Apresentação das atividades de potencial impacto local, submetidas ao 

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

Moura – DQA; 

  -  Apresentação do Licenciamento Ambiental Municipalizado – Teoria e Prática – 

Marcos Moura - DQA. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 9h04min, 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, em especial ao 

servidor da Secretaria de Obras, Engenheiro Marino,  realizando a leitura da ata da 86ª reunião, 

sendo aprovada por todos ao final. Informou aos conselheiros sobre a expedição do Ofício à 

Secretaria de Obras, solicitando informações sobre o convênio firmado com a SABESP, bem 

como sobre agendamento da apresentação do Engenheiro Akira e a Professora Alessandra da 

Fieb/Engenho Novo, abordando o monitoramento e relatórios expedidos da micro bacias situadas 

no município. Em seguida, passou a palavra para o servidor da referida Secretaria, Engenheiro 

Marino, que pontuou sobre a recepção do documento expedido por esse conselho, bem como se 

prontificou a trazer os dados do relatório de investimentos da SABESP no município em futura 

reunião, desde a assinatura do convênio que ocorreu por volta de 2013.  Em continuidade à 

reunião foi dada a palavra à servidora Ana Maria, que apresentou o Plano de Gestão Ambiental 

2021, esclareceu que é interlocutora do Programa Estadual Município Verde Azul e, em 

atendimento à diretiva do programa passa a explanar sobre o Plano de Gestão Ambiental 2021, 

pontuando as ações desenvolvidas no município de Barueri no tocante às 10 diretivas do 

Programa, no decorrer do segundo semestre do ano passado até o presente ano, quais são: 

Município Sustentável: apresentou o edifício da Câmara Municipal como prédio modelo de 

sustentabilidade, por atender vários itens sustentáveis em sua execução e funcionamento; 

Estrutura e Educação Ambiental: informou sobre a criação e reunião do OGPMEA – Órgão 

Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental, bem como do funcionamento do Centro de 

Educação Ambiental, instalado na Sala Verde, no Parque Ecológico Tamboré;  Conselho 

Ambiental: pontuando sobre a importância do regular funcionamento do COMDEMA bem 

como dos assuntos tratados nas reuniões; Biodiversidade: informou sobre a criação da Unidade 

de Conservação no Município – ARIE, com a apresentação do Plano Municipal de Mata 

Atlântica, além das ações de educação ambiental, como o “Tour Virtual”, que aconteceu no dia 
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mundial do Meio Ambiente; Gestão de Águas: estimular ações de uso sustentável, demonstrou 

as visitações realizadas na ETA Garaú e no Projeto de Conservação de Nascentes, instalado no 

bairro da Aldeia da Serra, no condomínio Morada dos Lagos; Qualidade do Ar: pontuou sobre a 

avaliação veicular, que ocorre anualmente no município, com o monitoramento dos veículos que 

compõem a frota municipal; Uso do Solo: demonstrou as ações relacionadas ao controle de 

erosão, executadas em parceria com a Defesa Civil Municipal e com os agentes mirins; 

Arborização Urbana: com a divulgação do Guia de Arborização Urbana, realizado pela técnica 

no Departamento de Biodiversidade, bem como com a divulgação de doação de mudas pelo 

viveiro municipal, nas redes sociais da secretaria; Esgoto Tratado: com a visitação na ETE 

Barueri; Resíduos Sólidos: visitação no aterro da Tecipar, os técnicos da SEMA e SSM buscam  

ações que visam fortalecer o gerenciamento dos resíduos e a coleta seletiva no município. Ao 

final, a técnica disponibilizou sua apresentação aos membros do COMDEMA. Os Conselheiros 

do Comdema manifestam neste ato, de forma unânime, a aprovação do Relatório do Plano 

de Gestão Ambiental 2021, bem como as ações apresentadas em cada diretiva, deliberando 

em efetivar a devida publicidade do mesmo por meio de deliberação assinada pelo Senhor 

Presidente, que ingressou na reunião e, saudando a todos pontuou a importância da adesão 

do município ao PMVA, bem como a dos membros do COMDEMA na gestão ambiental 

executada no município. Ato contínuo, passou a palavra ao Marcos Moura, servidor do DQA 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:  SUSETE MERCATELLI DOS SANTOS E FILHOS  LTDA. ME , CNPJ 

04.225.4090001-00, solicitando LOR; MMBJ IND E COM DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO 

EIRELI, CNPJ 25.452.154/0001-45, solicitando LPIO; MARTHA IND E COM DE 

EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., CNPJ 12.280.520/0001-84, solicitando LOR; 

PLASMARQUES COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., CNPJ 42.193.654/0001-29, 

solicitando LPIO; MCL-2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., CNPJ 06.078.631/0001-00, 

solicitando LPIO; ACRILLASER DO BRASIL IND E COM LTDA., CNPJ 07.099.811/0001-

30, solicitando LOR. Não havendo questionamentos, os membros foram cientificados sobre a 

concessão das licenças ambientais. Marcos Moura também sugeriu que diante do tempo exíguo 

para o término da presente reunião, que seja submetida a pauta de próxima reunião sua 

apresentação sobre o tema Licenciamento Ambiental Municipalizado - Teoria e Prática, visando 

a capacitação dos membros, o que foi aceito 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 29/7/2021, 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: 
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Sema – DPA – Ana Maria 

Sema – DQA – Marcos Moura 

SindServ  - Marcos Moscokoskis 

IEPPC – Jeane Paulina e Verailda 

AREA – Orlando Mello 

Arquitetando para o Futuro – Antonio Carlos Franco 

Rede Ecológica – Valdir 

ASSEAB – Sidney 

Secretaria de Finanças – Luciano 

Secretaria de Cultura - Sarita 

COOPERYARA – Susan 

Meninonas – Marisa Alonso 

Rotary Club – Maria Helena/Ricardo Caiafa 

FATEC Barueri – Renata e Givan 

Secretaria de Obras – Engenheiro Marino 

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana – Luz e Querato 


