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93ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano – COMDEMA 

Local: Sala de reunião da SEMA 

Data: 16/12/2021, 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 

             - Resíduos Sólidos – Coleta Seletiva – Eng. Francisco e Eng. Nivaldo – Secretaria de 

Serviços Municipais. 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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, 

a secretária ad hoc fez a leitura da Ata da 92ª reunião, sendo aprovada por todos ao final. Após, os 

servidores da Secretaria de Serviços Municipais, Engenheiros Francisco e Nivaldo explanaram sobre 

as atribuições do Departamento de Limpeza Urbana, explicando sobre a ocorrência de nova licitação 

do serviço de coleta de resíduos domiciliar, seletiva, por container e cata cacareco. Entendem que 

embora o programa de coleta seletiva seja bom, ainda carece de alguns ajustes, principalmente com o 

fortalecimento da educação ambiental. Apresentaram gráfico de diagnóstico da coleta de 2019, antes 

da pandemia, pontando os bairros mais vulneráveis, com baixos índices de coleta seletiva. No tocante 

aos bag’s fornecidos pela secretaria de serviços municipais, pontuou que são fornecidos 120 unidade 

por dia. Nada mais havendo a ser pontuado, a apresentação foi encerrada, passando a servidora 

Heloisa a apresentar os procedimentos de licenciamento ambiental municipalizado, conforme 

Resolução Consema nºs. 01/2018 e 01/2019 das seguintes empresas: MG PASTORE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COMPSOTOS DE PVC EIRELI., CNPJ 08.927.702/0002-08, solicitando LPIO; 

SEF PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. ME., CNPJ 15.289.785/0001-31, 

solicitando LOR; TECITEC FILTRAÇÃO E TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI., CNPJ 

51.596.690/0001-24, solicitando LOR; PRATIPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELE ME., 
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CNPJ 17.364.219/0001-72, solicitando LOR; FD STANDS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

DISPLAYS EIRELI., CNPJ 15.697.102/0001-85, solicitando LOR. Após os esclarecimentos 

prestados todos foram cientificados sobre as licenças expedidas. Não havendo mais assunto a ser 

deliberado, a reunião foi encerrada, sendo que a próxima reunião está agendada para o dia 

24/2/2022, 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. 


