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92ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano – COMDEMA 

Local: Sala de reunião da SEMA 

Data: 25/11/2021, 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. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 com quórum existente, conforme lista de presença anexa. Dando as boas vindas aos 

presentes, o servidor Marcos Moura fez a leitura da Ata da 91ª reunião, sendo aprovada por todos ao 

final. Após, a servidora Heloisa apresentou os procedimentos de licenciamento ambiental 

municipalizado, conforme Resolução Consema nºs. 01/2018 e 01/2019 das seguintes empresas: ITL 

ATLANTIS ELETRONICA LTDA., CNPJ 00.775.116/0001-00, solicitando LOR; SBR 

USINAGEM DE PRECISÃO LTDA., CNPJ 74.304.213/0001-43, solicitando LOR; DEL ART 

FIBRAS LTDA. ME, CNPJ 02.928.660/0001-62, solicitando LOR; MERCANTIL E INDUSTRIA 

ENGELBRECHT LTDA., CNPJ 61.529.046/0001-97, solicitando LOR; ENG POLÍMEROS IND. E 

COM. DE MATERIAIS PLÁSTICOS E METAIS LTDA., CNPJ 07.703.273/0001-41, solicitando 

LOR; X-TOP MACHINE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., 

CNPJ 25.315.746/0001-15, solicitando LOR; ROTATEK BRASIL EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 

LTDA., CNPJ 45.337.284/0001-44, solicitando LOR. Após os esclarecimentos prestados todos foram 

cientificados sobre as licenças expedidas. Ato contínuo, foi feita a leitura do documento expedido 

pela Secretaria de Educação, no tocante a coleta seletiva de óleo, dando conta de que em razão da 

alteração do cardápio das escolas, onde não estão sendo mais realizadas frituras, há pouca 

acumulação de óleo de cozinha. Em continuidade à reunião, foi aventada a possibilidade de realizar 

reuniões remotas e presenciais, sendo deliberado que as apresentações técnicas seriam presenciais e 

as reuniões para apresentação das empresas licenciadas e avisos gerais seriam feitas virtualmente. 
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Diante da leitura das informações prestadas pela SSM no tocante à coleta seletiva, foi deliberado pelo 

conselho convidar o servidor Eng. Francisco, daquela secretaria, para esclarecimentos sobre o 

gerenciamento dos resíduos da cidade de Barueri (coleta seletiva, coleta de óleo nas escolas e lixo 

comum), também para que possam ser convidados os servidores Nivaldo da SSM e Bassan da SEMA 

para abordar o tema. Não havendo mais assunto a ser deliberado, a reunião foi encerrada, sendo que a 

próxima reunião está agendada para o dia 16/12/2021, 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. 


