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89ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – COMDEMA 

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

Data: 26/8/2021, às 9 horas. 

Sala de Reuniões da SEMA 

Pauta: - Apresentação sobre o Relatório de Investimentos da SABESP – Contrato nº 

279/2014 – Engº. Marino – Secretaria de Obras; 

- Apresentação das atividades de potencial impacto local, submetidas ao licenciamento 

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

DQA; 
- Apresentação sobre o Licenciamento Ambiental Municipalizado – Teoria e Prática – 

Marcos Moura - DQA. 

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

na Sala de Reuniões da Secretaria de Meio Ambiente iniciou os trabalhos do Conselho. A 

reunião iniciou às 9h10min, com quórum existente, conforme lista de presença abaixo. Dando as 

boas vindas aos presentes, a secretária executiva ad hoc agradeceu a presença de todos, justificou 

a ausência do Engenheiro Marino, da Secretaria de Obras, que apresentaria o relatório de 

investimentos da SABESP, ficando sua apresentação para reunião futura a ser agendada. 

Realizou a leitura da ata da 88ª reunião, sendo aprovada por todos ao final. Após, foi dada a 

palavra ao servidor Bassan – DPA, que fez o convite para o curso de resíduos sólidos que será 

realizado na SEMA, no próximo mês de setembro. Após, passou a palavra ao servidor Marcos 

Moura – DQA que apresentou os procedimentos de licenciamento ambiental municipalizado, 

conforme Resolução Consema nºs. 01/2018 e 01/2019 das seguintes empresas: PWS PURE 

WATER SISTEMS COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI, CNPJ 17.633.563/0001-10, 

solicitando LPIO; F&F ETIQUETAS REIRELI, CNPJ 04.064.425/0001-15, solicitando LOR; 

MASTERTECH USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA., CNPJ 06.032.990/0001-26, 

solicitando LOR; IDEX INDUSTRIA E SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA., CNPJ 

02.003.368/0001-39, solicitando LOR; GGB BRASIL INDUSTRIA DE MANCAIS E 

COMPONENTES LTDA. CNPJ 61.615.969/0001-61, solicitando LPIO; MACAN INDUSTRIA 

E COMERCIO DE MOVEIS LTDA., CNPJ 11.433.649/0001-12, solicitando LOR e ULTRA HI 

PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ 02.234.590/0001-42, solicitando LOR, após os 

esclarecimentos prestados todos foram cientificados sobre as licenças expedidas. Ato contínuo o 

servidor Marcos Moura explanou sobre o licenciamento ambiental municipalizado. Iniciando 

sobre a conceituação do licenciamento ambiental, seus órgãos licenciadores, no âmbito Federal, 

Estadual e Municipal, quais os tipos de licenças emitidas: prévia – no planejamento da obra; 

instalação – durante a construção e operação/renovação, pontuando sobre o órgão licenciador 

estadual CETESB, bem como sobre a ANAMA – Associação Nacional de Municípios e Meio 

Ambiente e a Resolução nº 001/2014 – do Conselho Estadual de Meio Ambiente que habilitou os 

municípios a realizar licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras de alto, 

médio e baixo impactos local, a qual foi substituída pelas Resoluções 001/2018 e 001/2019. 
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Esclareceu que as atividades potencialmente poluidoras possuem classificação conforme o 

CNAE e, que os ramos de atividades são divididos em: atividade fabril, atividade de serviço e 

atividade de comércio. Apresentou a ficha de vistoria bem como os modelos de licenças 

expedidas, finalizando assim sua apresentação. O Conselheiro Valdir da rede Eco fez o uso da 

palavra e propôs que as próximas reuniões fossem transmitidas em canais da web, ao vivo, o que 

foi aceito por todos, sendo deliberado em oficiar à secretaria de comunicação e CIT, da 

Prefeitura para fins de consultar os órgãos quanto a viabilidade e execução da proposta. Nada 

mais havendo 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. A próxima reunião está agendada para o dia 30/9/2021, às 9 horas da manhã, 

na sede da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente. 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 – Bassan 

Sema – DQA – Marcos Moura e Vinicius 

AREA – Orlando Mello 

Rede Ecológica – Valdir 

Secretaria de Educação – Alexandra e Ana Maria 

Secretaria de Finanças – Luciano 

Secretaria de Cultura - Sarita 

COOPERYARA – Susan  

Fundo Social de Solidariedade – Marisa Alonso  

Secretaria de Saúde - Sthiven 

Secretaria da Pessoa com Deficiência – Carlos Alberto e Evaldo 

ETEC Barueri 

Câmara Municipal – Cláudio  

IEPPC - Verailda 

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana – Querato 

 


