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10ª Ata da reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA. 
 
Local: Sala de aula da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 
Data: 26/09/2013 às 9 horas. 
Pauta: Discussão da Minuta relativa ao Regimento Interno do COMDEMA; Discussão 
e aprovação dos termos do Ofício dirigido ao Senhor Secretário Estadual de Meio 
Ambiente; Apresentação da Proposta para Preservação de Fragmentos de Mata 
Atlântica em Barueri, pelo Diretor de Áreas Verdes da SEMA. 
 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 9 horas, no 
Município de Barueri, em uma das salas desta Secretaria, o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente e presidente do COMDEMA, Sr. Aparecido Pires Castro, na presença 
dos demais conselheiros, deu início aos trabalhos do Conselho. Primeiramente, 
autorizou a leitura da 9ª Ata da Reunião do COMDEMA, pela assessora técnica Marisa 
Sant Ana. Ao final da leitura, houve alguns destaques apontados pela conselheira 
representante do Colégio Mackenzie, sendo a ata aprovada por todos os conselheiros 
presentes, de acordo com o registro em lista de presença anexa. Visualizando o melhor 
andamento da reunião, o Secretário sugeriu a inversão da ordem cronológica de entrada 
de assuntos para a pauta, iniciando com a apresentação do tema proposto pelo Diretor 
de Áreas Verdes, o que foi aceito pelos Conselheiros. Antes de iniciar a apresentação do 
Diretor, o Presidente destacou a importância dotema a ser expostoe que o COMDEMA 
legitima e reforça a proposta, justificando sua iniciativa em trazer o tema para 
apreciação do Conselho. Informou que o tema seria detalhado e que, diante da 
conclusão dos Conselheiros, adotaríamos um caminho. Prosseguindo, a palavra foi 
passada ao Diretor de Áreas Verdes, Ivan Vanderley que palestrou sobre o tema 
“Preservação de Fragmentos de Mata Atlântica em Barueri”. A exposição tomou grande 
parte do horário reservado para a reunião e conseguiu atingir seu objetivo, ficando 
registrado que o Diretor encaminhará a exposição aos conselheiros, via correio 
eletrônico, restando o tema para análise, sendo a proposta reapreciada na reunião do 
mês de novembro. Considerando o adiantado da hora, o Secretário destacou a 
importância da necessidade de aprovação do Regimento Interno do COMDEMA 
sugerindo que a pauta da próxima reunião verse unicamente sobre esse tema. Foi 
comentado pela assessora jurídica, Marisa Sant Ana, que na minuta atual há repetições 
desnecessárias quanto ao que já está previsto pela Lei de Sistema Municipal (Lei n.º 
2.053/2011). Da mesma forma, falta previsão de outras situações, por exemplo, 
dosprocedimentos de Reuniões e aprovações de Deliberações.Visandomaior 
melhorprodutividade dos trabalhos, as sugestões para inserções ou supressões na minuta 
atual serão encaminhadas por e-mail e discutidas também por essa via, ficando a 
votação para a próxima reunião. E por nada mais haver a ser tratado, a reunião foi 
encerrada, ficando registrado que a próxima reunião do COMDEMA será realizada no 
dia 31 de outubro, às 9 horas da manhã, nesta Secretaria. E, Marisa Sant 
Ana..................., atuando como Secretário Ad Hoc, lavrei a presente e a assino 
..............................., juntamente com o Secretário e Presidente do COMDEMA, Sr. 
Aparecido Pires de Castro,..............................A presente ata, será disponibilizada a 
todos os representantes do COMDEMA. 
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Pauta para aproxima Reunião: 
 
- Discussão da Minuta relativa ao Regimento Interno, pelos membros do 
Comdema, diante do que é estabelecido pela Lei de Criação, Lei Municipal 
2.053/2011.  
 
 
Registro de Faltas: 
 
Os representantes – titulares e suplentes – da Sociedade Civil e do Poder Público, 
abaixo indicados, não compareceram nesta Reunião. 
 
Entidade 

Representante: Titular e Suplente 

 
 
IQS – Instituto Qualidade e Sustent. Reg. 
Oeste e Grande São Paulo 

Mario Jorge Junqueira/ Jucilene Costa de 
Oliveira 

PUC – Pontífica Universidade Católica de São 
Paulo 

Maria Carolina MirabellaBelloque/Murilo 
Damato 

Sind. Trab. em Empr. de Segurança e 
Vigilância de Barueri 

João Batista do Nascimento Fº/Amaro Pereira 
da Silva Fº 

Secretaria de Saúde Rafaela Placencia/UeberDeividi 
Cooperativa Unindo Forças Jordânia Pereira da Silva/Aparecido Ferreira 
Secretaria de Cultura e Turismo Dario Steller de Moura/Lívia Paulino Acosta 
OAB- Ordem dos Advogados do Brasil Maciel Anésio Titto/ Gustavo Fieri Trevizano 
ACIB- associação Com. E Ind. Barueri Eder Regis Marques /Marco AntonioLasaiva 
Secretaria de Educação Rosália Ribeiro Martins/Edjani Judite dos 

Santos 
SEDET-Secretaria de 
DesenvolvimentoEconômico e trabalho 
 

Rubens Billafon/ Cesar Luis do Nascimento 
Santos 

Secretaria de Finanças Paulo Roberto de Lira /Edson Santana 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo Monique Nardini /Patrícia Miki 
 


