
 

 

99ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – COMDEMA 

Local: Sala de Verde Parque Ecológico 

Data: 25/8/2022, às 9 horas. 

Pauta: - Apresentação das atividades de potencial impacto local, médio e 
baixo, submetidas ao licenciamento ambiental municipalizado – Resolução 
Consema 01/2018 e  1/2019 – Eng. Guilherme – Licenciamento Ambiental – 
DQA; 
- Apresentação sobre a URE – Usina de Recuperação Energética de Barueri – 
Orizon; 
- Eleição dos membros da Câmara Técnica de Saneamento Básico do 
COMDEMA. 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, no 
Município de Barueri, na Sala Verde do Parque Ecológico Baureri, 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. Justificou a ausência do Presidente do COMDEMA e agradeceu a presença 
de todos. Ato contínuo passou a palavra para os representantes da Orizon, empresa 
responsável pela implantação da URE Barueri – Usina de Recuperação Energética. 
A apresentação foi iniciada com o infográfico de como funcionará a URE Barueri, 
apresentando dados desde a produção dos resíduos sólidos (cidades/industrias), a 
coleta municipal (coleta de RSU pela cidade e coleta seletiva) e a triagem dos 
resíduos (separação do material reciclado pela Cooperativa de Barueri). Pontuou 
sobre os benefícios da instalação da URE: a destinação do resíduo de maneira 
ambientalmente correta, redução das emissões de gases do efeito estufa; economia 
a médio e longo prazo nos recursos dispendidos com a destinação final, 
recolhimento de impostos para o município, aproveitamento energético do resíduo 
sólido urbano, redução das perdas do sistema integrado nacional, com a geração de 
energia elétrica próximo ao centro de consumo; geração de energia renovável, reduz 
o transporte do resíduo urbano a longas distâncias somando os esforços junto ao 
município na gestão dos resíduos sólidos urbanos. Apontou como localização 
estratégica onde será instalada a URE, tendo em vista a integração com a SABESP 
e a rede de energia, por fim pontuou passo a passo como funcionará a operação da 
URE, desde a chegada dos caminhões que irão coletar os resíduos, seu transporte 
até os alimentadores, seguimento à câmara de combustão, sendo que o calor usado 
na combustão será aproveitado para aquecimento de uma caldeira que produz vapor 
e movimenta uma turbina, gerando eletricidade. Pontuou que no reator semi-seco 



 

 

são retirados gases ácidos, metais pesados, derivados de óxido de enxofre, dioxinas 
e furanos e, que as cinza pesada e a escória são retiradas, coletadas e 
transportadas até um reservatório e destinação correta; que os gases produzidos na 
combustão seguem até o tratamento, onde são submetidos a três estágios 
diferentes. Em relação ao tratamento dos gases explicou passo a passo como 
ocorrerá, bem como frisou que existirá monitoramento full time junto à Cetesb, 
agência fiscalizadora do empreendimento, sobre o controle da poluição atmosférica 
da localidade. Que no decorrer do processo de licenciamento foram abordados os 
impactos de trânsito local que o empreendimento causará, bem como suas 
mitigações tudo devidamente aprovado pela CETESB. No tocante aos impactos 
ambientais em área de APP, também esclareceu os limites legais e devidamente 
respeitados para implantação da URE, bem como pontuou as manifestações do 
Conselho Gestor da APA da Várzea do Tietê e da CETESB. Por fim, apresentou os 
documentos e manifestações obtidas até o momento, sejam elas oriundas do órgão 
licenciador estadual e municipal, além das agências reguladoras secretarias 
municipais e outras. Ao final, aberta para perguntas a conselheira representante do 
Fundo Social de Solidariedade questionou sobre os ruídos que possam ser 
ocasionados quando da operação da URE, sendo respondido que em ocorrendo 
poderá ser mitigado, por meio de clausura. Perguntado sobre os créditos de energia, 
foi lhe informado que já ocorreu um leilão onde se negociou 12 megavolts, assim 
nada havendo mais indagações,finalizou a apresentação. Ato contínuo o Engº. 
Guilherme, da divisão de Licenciamento Ambiental, apresentou os procedimentos de 
licenciamento ambiental municipalizado, conforme Resolução Consema nºs. 01/2018 
e 01/2019 das seguintes empresas: WORK PLASTIC IND E COM DE PLASTICOS 
EIRELI. CNPJ: 54.813.811/0001-30, SOLICITANDO LPIO; GRÁFICA BARUERI 
LTDA., CNPJ: 48.747.026/0001-24, SOLICITANDO LOR;  PRIMAC DO BRASIL IND 
COM EXP E IMP DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 06.980.230/0001-78, 
solicitando LOR; PRINT LASER CARTÕES E SISTEMAS DIGITAIS LTDA., CNPJ: 
03.221.889/0002-06, SOLICITANDO LOR. Após os esclarecimentos prestados todos 
foram cientificados sobre as licenças expedidas. 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 informar que a Fatec declinou a indicação e a ETEC não se manifestou 
quanto ao interesse de se candidatar à vaga. Assim, após as orientações cada 
candidato se apresentou ao conselho, excetuando o candidato da Rede Ecológica 
que estava ausente. Assim, concorreram as duas vagas os seguintes candidatos, 
representantes das seguintes organizações sociais: AREA, ASSEAB, OAB, 
ARQUITETANDO PARA O FUTUTO E REDE ECOLÓGICA, sendo que a eleição 
apurou: 1 voto para Rede ecológica; 3 votos para OAB; 4 votos para AREA, 7 votos 
para ASEEAB e 8 votos para Arquitetando para o futuro. A secretária ad hoc irá 
providencia a portaria de nomeação da Câmara Técnica de Saneamento, bem como 
submeter os dois primeiros eleitos para compor o conselho municipal de 
saneamento como representantes do COMDEMA, o que foi aprovado por todos. A 
conselheira da Fatec fez uso da palavra e explicou as razões de não compor a 



 

 

Câmara Técnica, bem como disponibilizou espaço na FATEC para realizar as 
próximas reuniões do conselho o que foi aprovado por todos. Não havendo mais 
assunto a ser deliberado, a reunião foi encerrada, sendo que a próxima reunião 
está agendada para o dia 29/9/2022, às 9 horas da manhã, na FATEC BARUERI. 
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 

 

 

 

 



 

 

 


