
 

 

97ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano – COMDEMA 

Local: Sala de reunião da SEMA 

Data: 30/6/2022, às 9 horas. 

Pauta: - Homenagem póstuma ao Engº Agr. Ricardo Pinto Filho, com oferecimento de Placa em 

Honra ao Mérito, promovido pelo Rotary Clube de Barueri – Maria Helena de Oliveira. 

- 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 Librete – Licenciamento Ambiental – DQA; 

- Apresentação do cronograma da frota terceirizada em atendimento ao programa PMVA; 

- Apresentação sobre a parceria com a FIEB para o Monitoramento Atmosférico no âmbito 

municipal; 

 - Devolutiva sobre a colocação de caçambas “containers”, no município – SSM e OGPMEA – 

Yara Garbelotto - DPA. 

Aos trinta dias do mês de junho 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 o Presidente do COMDEMA, em seguida ad hoc 
apresentou a pauta do dia.  Em continuidade à reunião a deu-se inicio a cerimonia em homenagem 
ao Engº Ricardo Pinto Filho, com a entrega da placa em honra ao mérito à representante da família, 
sua viúva sra Cristina Sander. A entrega foi feita pela representante do ROTARY CLUB de BARUERI, 
sra Maria Helena de Oliveira e o Presidente do COMDEMA Secretário Marco Antônio de Oliveira – 
BIDU. 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: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial. CNPJ: 03.774.819/0091-50. LPIO - Totalflter Comércio de Filtros Eireli. CNPJ: 
30.031.248/0001-80. LPIO - S P DE C Pinheiro Madeireira. CNPJ: 39.268.020/0001-83. LPIO - Ozonic 
Brasil Ind de Equipamentos de Ozônio Ltda. CNPJ: 23.549.253/0001-14. LPIO - SYNTEGON Tecnologia 
de Embalagem Limitada. CNPJ: 56.736.010/0001-44. LOR - Sorvesan Indústria e Comércio de Sorvetes 
Eireli. CNPJ: 13.651.992/0001-69. LPIO - Carvalho Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas 
Recicladas Ltda. CNPJ: 71.707.186/0001-61. LPIO. 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, bem 
como vistoriar e orientar aquelas que estão irregulares para obter as devidas licenças. Dando 
continuidade a Diretora do Departamento de Planejamento Ambiental, apresentou o cronograma de 
manutenção da frota municipal, em atendimento as diretivas do programa PMVA; Ademais também 
esclareceu sobre o convênio firmado entre a SEMA e a FIEB, sobre o monitoramento atmosférico, 
que passa a ser gerenciado pelo DQA. Outro assunto apresentado foi a devolutiva por parte da SSM, 
em relação ao containers instalados na cidade. Foi passada a palavra aos integrantes do COMDEMA,  
sr. Amado pediu a palavra e fez uma breve apresentação do Instituto Nina Rosa e sorteou apostilas 



 

 

para os presentes. Logo após o sr Valdir pediu a palavra e indagou novamente sobre as questões dos 
containers e também indagou sobre as questões do programa da SABESP “Se liga na rede”, uma vez 
que existem residências que ainda não estão conectadas a rede de esgotamento sanitário. Não 
havendo mais assunto a ser deliberado, a reunião foi encerrada, sendo que a próxima reunião está 
agendada para o dia 28/7/2022, às 9 horas da manhã, na sede da Secretaria de Recursos Naturais e 
Meio Ambiente. Eu, Cintia Macedo,                                              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 
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