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91ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano – COMDEMA 

Local: Sala de reunião da SEMA 

Data: 21/10/2021, às 9 horas. 

Pauta: - Apresentação das atividades potencialmente poluidoras de baixo e médio impacto, 

submetidas ao Licenciamento Ambiental Municipalizado – Resolução Consema nº 001/2018 e 

001/2019 -  Marcos Moura – DQA; 

     - Apresentação sobre Arborização Urbana – Eng. Gabriela – DBIO; 

     - Apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos pela CooperYara – Susan e 

Joseneuza. 

 

Aos vinte  e um dias do mês de outubro 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 9h23min, com quórum existente, conforme lista de presença abaixo. Dando as boas vindas 

aos presentes, a secretária executiva ad hoc agradeceu a presença de todos e realizou a leitura da ata 

da 90ª 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: SOLBERG INTERNACIONAL LTDA., 

CNPJ 05.522.946/0001-31, solicitando LOR; MAKERPRO IND. E COM. DE SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES LTDA., CNPJ 26.393.936/0001-13, solicitando LOR; MACKEY MÓVEIS 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 49.773.328/0001-30, solicitando LOR; JONATAS 

PEGUIM DE MORAES ME, CNPJ 30.605.308/0001-31, solicitando LPIO, após os esclarecimentos 

prestados todos foram cientificados sobre as licenças expedidas. Ato contínuo as representantes da 

COOPERYARA fizeram sua apresentação sobre as atividades desenvolvidas na cooperativa, de 

triagem e destinação final de materiais recicláveis. Informou sobre a criação da cooperativa, os 

instrumentos legais firmados com o município (termo de comodato e convênio), a estrutura física e 

de equipamentos, bem como os índices de materiais recebidos para triagem e o descarte. Pontuou 

sobre as parcerias firmadas com outras entidades além do poder público local. Por fim, asseverou que 

durante a pandemia os índices de materiais recebidos baixaram, sendo que os caminhões que prestam 

o serviço de coleta seletiva para o município por muitas vezes durante esse período não estão 

transportando os resíduos com a mesma frequência e volume, tendo dias em que encerram as 

atividades de transporte antes do horário previsto e o volume de material destinado à cooperativa vem 

baixando gradativamente, fazendo com que os cooperados tenham de interromper o trabalho muitas 

vezes no meio do dia. Também estão recebendo várias reclamações dos munícipes relatando que os 

coletores não estão passando nos bairros e quando passam deixam de recolher os materiais. Também 

foi abordado a questão sobre a coleta de óleo de cozinha descartados nas cozinhas das escolas 

públicas municipais, os quais não estão sendo destinados à cooperativa, em descumprimentos ao que 
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determina a legislação municipal, que trata sobre o material reciclado gerado nos próprios públicos, o 

que foi anotado pela representante da secretaria de educação para fins de apurar o ocorrido. Solicita o 

apoio deste conselho pra fins de obter informações perante o gestor do contrato de limpeza 

pública municipal, no tocante à coleta seletiva, sobre a frequência da coleta a ser realizada nos 

bairros, cronograma de itinerários, bem como o horário de trabalho ali fixado, relatando 

inclusive as reclamações colhidas dos munícipes quanto a falha no serviço de recolhimento do 

material, tudo visando atingir maior eficiência no tocante ao recolhimento do material 

reciclado e destinado à cooperativa, o que foi aprovado por todos em oficiar a secretaria 

competente. Ato contínuo foi apresentado o tema Arborização Urbana, realizado pela técnica do 

Departamento Técnico de Biodiversidade, Eng. Gabriela, que pontuou sobre a importância e 

benefícios da arborização urbana, bem como sobre o gerenciamento das áreas verdes, quais os 

aspectos a serem observados quando elaborado o planejamento de arborização urbana a escolha das 

espécies adequadas, exemplificando através de fotografias àquelas adequadas e inadequadas aos 

passeios públicos e demais locais da cidade. Por fim, pontuou sobre a legislação municipal utilizada 

para o licenciamento de espécies isoladas e fragmentos florestais. 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 25/11/2021, 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 – DBIO - Gabriela 

Sema – DQA – Marcos Moura e Heloisa 

AREA – Orlando Mello 

Rede Ecológica – Valdir 

Secretaria de Educação – Alexandra  

Secretaria de Finanças - Laiane 

Secretaria de Cultura - Sarita 

COOPERYARA – Susan e Joseneuza 
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Fundo Social de Solidariedade – Marisa Alonso  

FATEC Barueri – Profª Renata 

Câmara Municipal – Cláudio  

IEPPC – Irmã Jane 

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana – Querato 

Arquitetando para o Futuro – Carlos Franco 

Sindserv – Carlos Alberto 

Marcelo – morador Aldeia de Barueri 

 


