
 

 

96ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano – COMDEMA 

Local: Sala de reunião da SEMA 

Data: 28/4/2022, 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 -  Eng. Guilherme – Licenciamento Ambiental – DQA; 

             - Apresentação sobre o Comitê de Bacia do Alto Tietê – Câmara Técnica de Educação 

Ambiental – Geovane Bassan. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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, sendo transmitida ao vivo no canal da 

SEMA no instagran. Dando as boas vindas a secretária ad hoc fez a leitura da Ata da 95ª reunião, 

sendo aprovada por todos ao final. Ato contínuo, esclareceu sobre a dinâmica da reunião, bem como 

realizou a leitura do Parecer nº 001/2022, expedido pelo OGPMEA a respeito da instalação dos 

containers de coleta de resíduos sólidos no município. Em continuidade à reunião o servidor Geovane 

Bassan passou a explanar sobre o Comitê de Bacias do Alto Tietê, esclarecendo que compõe o 

Conselho Deliberativo da Câmara de Educação Ambiental, cuja atividade principal é a análise e 

aprovação de projetos voltados à educação ambiental de recursos hídricos. Que os projetos são 

apresentados com a finalidade de obtenção de recursos do FEHIDRO, tendo exclusivamente a 

contemplar a educação ambiental. Que as reuniões e aprovações são feitas com base na Deliberação 

CBH-AT nº 21/2016. Que o município de Barueri, através da SEMA apresentou para a edição deste 

ano, o projeto “ Se liga na rede” o qual está sob análise da Câmara Técnica, que aludido projeto busca 

financiamento de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), os quais serão utilizados na Educação 

Ambiental sobre o saneamento básico e esgotamento sanitário, atingindo a  população de 

aproximadamente 25.000 habitantes  do Jardim Silveira. Informou que os recursos do Fehidro são 

fomentados pela outorga de exploração de recursos hídricos no Estado. Que o comitê é composto 

pelos municípios da Bacia do Alto Tietê, que hoje são por volta de 40, sendo que 36  são participantes 

do comitê. Ao final, esclareceu que irá disponibilizar a apresentação aos conselheiros. Após passou a 

palavra ao Engº. Guilherme, da divisão de Licenciamento Ambiental, que passou a apresentar os 

procedimentos de licenciamento ambiental municipalizado, conforme Resolução Consema nºs. 

01/2018 e 01/2019 das seguintes empresas: ARTMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP., 

CNPJ 03.308.242/0001-35, solicitando LOR e TECTAPE PAULISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE FITAS E PLÁSTICOS LTDA., CNPJ 42.846.494/0001-70, solicitando LPI. Após os 

esclarecimentos prestados todos foram cientificados sobre as licenças expedidas. Finalizando sua 

apresentação, esclareceu que estão realizando a conferência das empresas que possuem licença 

ambiental e atuam no município, que até o momento em consulta realizada junto a Secretaria de 

Indústria e Comercio, apurou a existência de  300 empresas cadastradas, sendo que 61 empresas foram 



 

 

conferidas, destas 20 possuem licenciamento municipalizado, que os próximos passos da equipe serão 

conferir junto à CETESB aquelas que possuem licença em âmbito estadual, bem como vistoriar e 

orientar aquelas que estão irregulares para obter as devidas licenças.  Diante da sugestão realizada  

pelo conselheiro Valdir em reunião passada, foi dada a palavra para que ele apresentasse as razões 

pelas quais sugeriu convidar os responsáveis pela URE Barueri para participar da reunião ordinária do 

COMDEMA  e trazer as informações e etapas sobre a instalação da usina no município, o que ao final 

foi aprovado por todos, ficando a secretária ad hoc, responsável pela emissão do ofício/convite, bem 

como na busca de documentos de registros de reuniões e audiências públicas e demais documentos  

que ocorreram à época, quando da proposta e pactuação do município com o consórcio por meio de 

Parceria Público Privada.  Não havendo mais assunto a ser deliberado, a reunião foi encerrada, sendo 

que a próxima reunião está agendada para o dia 26/5/2022, 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 representante do COMDEMA 

 

 



 

 

 
 

 


