
 

 

98ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano – COMDEMA 

Local: Sala de reunião da SEMA 

Data: 28/7/2022, 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 Librete – Licenciamento Ambiental – DQA; 

- Apresentação da Divisão de Água e Esgoto da SEMA – Eng. Akira –  Programa “Se liga na 

rede” - DQA; 

- Instalação da Câmara Técnica de Saneamento. 

Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 reunião anterior 

sendo aprovado por todos.  Após informou sobre a dinâmica da reunião. O Presidente do 
COMDEMA e Secretário Marco Antônio de Oliveira – BIDU agradeceu a presença de todos, informou 
o conselho sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no município, pontuando sobre as obras 
de ampliação do viveiro de mudas; construção do orquidário; a pista do parque ecológico, de 2,2km 
de extensão; a hidroponia que será instalada no espaço horta da gente, no Parque Ecológico; 
reforma dos quioques do parque ecológico; a instalação de quatro estações meteorológicas no 
município, em parceria com a FIEB/Engenho Novo; sobre a criação do fundo de saneamento, a usina 
fotovoltaica no prédio da sema e as incursões nos bairros junto às protetoras de cães e gatos, 
realizando os mutirões de castração, bem como vacinação. Após passou a palavra ao Engº. 
Guilherme, da divisão de Licenciamento Ambiental, que apresentou os procedimentos de 
licenciamento ambiental municipalizado, conforme Resolução Consema nºs. 01/2018 e 01/2019 das 
seguintes empresas: MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS. CNPJ: 56.669.187/0011-47, 
SOLICITANDO LPIO – TECHNOPARK COMÉRCIO DE ARTOGOS ÓPTICOS LTDA., CNPJ: 10.472.499/0001-
93, SOLICITANDO LOR;  ECO FRESH INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 
03.400.795/0001-13. LOR; USITEC USINAGEM E CALDERARIA LTDA., CNPJ: 01.831.591/0001-01, 
SOLICITANDO LOR; ALPER ENERGIA S/A, CNPJ: 09.388.615/0001-01, SOLICITANDO LPIO; UNIBRAC 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS RIELI, CNPJ: 03.548.995/0001-18, SOLICITANDO LOR; 
FORMA CERTA GRÁFICA DIGITAL LTDA., CNPJ: 07.691.829/0001-27, SOLICITANDO LOR. 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 o Diretor do Departamento de Qualidade Ambiental, 
apresentou o conteúdo sobre os trabalhos de fiscalização realizado pelo corpo técnico da SEMA na 
demanda voltada para o saneamento básico municipal, esclarecendo sobre o convênio firmado com 
a SABESP “Se liga na rede”, uma vez que existem residências que ainda não estão conectadas a rede 
de esgotamento sanitário, pontuando quais serão as situações fáticas que pretendem atingir com a 



 

 

ligação do esgoto. Prestados os esclarecimentos, disponibilizou a apresentação aos membros do 
COMDEMA. Ato seguinte a secretária ad hoc esclareceu como seria formada a Câmara Técnica de 
Saneamento, para fins de atendimento quanto à lei municipal que cria o Fundo Municipal de 
Saneamento, além de disponibilizar as legislações municipais que tratam sobre o assunto. Após as 
orientações se submeteram como candidatos as quatro vagas da Câmara técnica os representantes 
das seguintes organizações sociais: AREA, ASSEAB, OAB, ARQUITETANDO PARA O FUTUTO E REDE 
ECOLÓGICA, sendo que a conselheira Maria Helena estendeu o convite à FATEC e ETEC que não 
estavam presentes na reunião.  A conselheira Jeane também sugeriu que os candidatos se 
apresentassem para ter oportunidade de melhor conhece-los e assim eleger. Assim, ficou deliberado 
formalizar o convite à ETEC e FATEC, bem como que na próxima reunião ordinária será designado um 
período para a apresentação dos candidatos que irá compor a Câmara Técnica de Saneamento. Foi 
submetido à ciência do COMDEMA o pedido de arquivamento do inquérito civil, promovido pelo 
Promotor de Justiça do Meio Ambiente de Barueri, que versa sobre a instalação da URE. O 
conselheiro Valdir também solicitou a formalização do convite à empresa responsável pela instalação 
da URE – Usina de Recuperação Energética a participar de reunião, trazendo as informações quanto à 
instalação do empreendimento no bairro da aldeia e demais informações pertinentes ao tema, o que 
foi aprovado por todos. Por fim, tendo em vista que a Sala de aulas da sema será utilizada para a 
aplicação do curso de agente de desenvolvimento socioambiental a secretária ad hoc  esclareceu que 
as próximas reuniões serão realizadas na Sala Verde do Parque Ecológico. Não havendo mais assunto 
a ser deliberado, a reunião foi encerrada, sendo que a próxima reunião está agendada para o dia 
25/8/2022, às 9 horas da manhã, na Sala Verde do Parque Ecológico. 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 

 



 

 

 

 


