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90ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – COMDEMA 

Local: Sala de reunião da SEMA 

Data: 30/9/2021, às 9 horas. 

Pauta: - Apresentação sobre o Licenciamento Ambiental Municipalizado – Teoria e Prática 

– Marcos Moura – DQA; 

     - Apresentação do Programa Municipal de Educação Ambiental – DPA – Yara 

Garbelotto. 

Aos trinta dias do mês de setembro 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. Passou 

a palavra ao Secretário de Meio Ambiente que agradecendo a presença de todos pontuou sobre as 

ações desenvolvidas na SEMA. Informou que solicitou junto ao Departamento de Qualidade 

Ambiental um ciclo de palestras voltadas para os ODS – Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Informou sobre a transferência do viveiro localizado em uma área no Parque 

Ecológico, para outro local do parque, em razão da construção de horta hidropônica e ampliação 

do projeto horta da gente, desenvolvido juntamente com as secretarias de Serviços Municipais e 

Ações Sociais. Pontuou também, sobre o inicio de produção, junto com os servidores do viveiro, 

de um berçário de mudas de ipês e demais espécies arbóreas, as quais serão doadas para a rede 

municipal de ensino no próximo ano. Sugeriu a criação de grupo de voluntariados, em parceria 

com o COMDEMA para execução de ações ambientais pontuais no município. Finalizou 

asseverando sobre a importância da comunicação ampla e itinerante das ações ambientais 

promovidas no município, bem como sobre o trabalho desenvolvido pelo núcleo de comunicação 

da SEMA nas redes sociais e web. Após, recebeu, juntamente com a servidora Yara a doação de 

cartilhas de educação ambiental, desenvolvida e doada pelo SINTAEMA – Sindicato dos 

Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na pessoa de seu 

representante Marcelo. Ato contínuo a secretária executiva realizou a leitura da ata da 89ª 

reunião, sendo aprovada por todos ao final. Após, foi dada a palavra ao Marcos Moura – DQA 

que apresentou os procedimentos de licenciamento ambiental municipalizado, conforme 

Resolução Consema nºs. 01/2018 e 01/2019 das seguintes empresas: NYLOK TECNOLOGICA 

EM FIXAÇÃO LTDA., CNPJ 65.542.029/0001-40, solicitando LOR; FABRASA INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA., CNPJ 32.114.604/0001-55, solicitando LO; 

AGISET SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA., CNPJ 15.651.010/0001-64, solicitando LPIO; 

STAUFF BRASIL LTDA., CNPJ 03.279.094/0001-78, solicitando LOR; FVA 

COMPONENTES PARA MOTORES LTDA., CNPJ 00.519.712/0001-11, solicitando LOR; 

MAAP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ 07.926.092/0001-84, solicitando 

LPIO, TUPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATPS DE PLÁSTICO, MADEIRA E 

METAL LTDA., CNPJ 30.356.271/0001-45, solicitando LPIO e BAUMATEC COMÉRCIO DE 
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ 18.571.376/0001-53, solicitando LPIO, após 

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

a servidora Yara, do DPA apresentou o Programa Municipal de Educação Ambiental, o qual será 

submetido à ciência e aprovação dos conselheiros, para posterior envio ao Senhor Prefeito e 

Câmara Municipal, como proposta de projeto de lei. Iniciou com a apresentação dos 

representantes do grupo do OGPMEA – Órgão Gestor de Politica Municipal de Educação 

Ambiental, quais sejam: SEMA, FIEB, Secretaria de Educação, FATEC Barueri, Fundação 

Alphaville e Rede Eco. O programa é resultado de um processo que iniciou em 2019, alinhando 

conceitos e ações de educação ambiental desenvolvidas no município desde então. Esclareceu 

que planos setoriais foram consultados para verificar se contemplavam a educação ambiental no 

município, esclarecendo que a estruturação do programa se baseou na educação ambiental no 

município e a educação ambiental nos planos setoriais. Afirmou que as diretrizes que orientam o 

programa municipal são: legais e institucionais, através dos programas que ocorrem no âmbito 

municipal  e convergem com o programa de educação ambiental. Asseverou que o diagnostico 

foi feito em três momentos: inicial – quando instituído o OGPMEA; interno – em parceria com a 

ESALQ /USP  e, ampliado – em pesquisa realizada com a população. Diante disso foram 

estabelecidos objetivos: geral: produzir um trabalho contínuo de informação e formação e, 

específicos, sendo que os específicos foram transformados em quatro: formação de educadores; 

comunicação; produção e divulgação de material educativo e incentivo à gestão participativa e 

compartilhada. Apresentou as metas e prazos, bem como o monitoramento e avaliação do 

programa, de forma contínua e com a produção de relatórios anuais, usando indicadores quali e 

quantitativos. Por fim, esclareceu que embora o envio de todo o material tenha sido realizado 

com antecedência à presente reunião, a palestrante se postou à disposição para esclarecimentos 

caso assim entendam os conselheiros, bem como solicitou a expressa manifestação de aprovação 

ou não à todo o conteúdo ora apresentado. Os conselheiros manifestaram sobre a aprovação 

do programa municipal de educação ambiental in totum na forma apresentada. Desta forma, 

Yara finalizou sua apresentação, informando quais os próximos passos. Por fim a conselheira 

Marisa indicou como tema da próxima reunião a apresentação dos membros da CooperYara 

sobre sua atuação no município, inclusive para fins de esclarecer sobre os tipos de materiais que 

recebem e reciclam na cooperativa, o que foi aprovado por todos, bem como a secretária 

executiva sugeriu a apresentação sobre o licenciamento de espécies arbóreas isoladas e maciços 

florestais realizados pelo Departamento Técnico de Biodiversidade, de acordo com a legislação 

ambiental municipal, o que também foi 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. A próxima 

reunião está agendada para o dia 21/10/2021, 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: 
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Sema – DPA – Bassan/Yara 

Sema – DQA – Marcos Moura e Heloisa 

AREA – Orlando Mello 

Rede Ecológica – Valdir 

Secretaria de Educação – Alexandra  

Secretaria de Finanças – Luciano 

Secretaria de Cultura - Sarita 

COOPERYARA – Susan e Joseneuza 

Fundo Social de Solidariedade – Marisa Alonso  

FATEC Barueri – Profª  

Câmara Municipal – Cláudio  

IEPPC – Irmã Jane 

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana – Querato/Luz 

Arquitetando para o Futuro – Carlos Franco 

Sindserv – Marcos 

Marcelo – morador Aldeia de Barueri 

Núcleo de Comunicação SEMA – Luciano/César 

 


