2ª Ata da primeira reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA.

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e doze, no auditório da Secretaria de
Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (SEMA), reuniram-se os membros do
COMDEMA, sob a presidência da Senhora Tânia Mara Pereira da Silva, Secretária Municipal de
Meio Ambiente, para participarem da primeira reunião extraordinária. A pauta proposta foi: 1eleição da vice-presidência, 2) apresentação dos membros do poder público e sociedade civil;
3) substituição de membros, 4) aprovação do Regimento Interno nos termos da Lei Municipal
nº 2.053/11 e 5) Aprovação da minuta de lei de criação do fundo do COMDEMA (que não
houve tempo hábil para análise, ficando para a próxima reunião). Primeiramente a senhora
Secretária iniciou agradecendo a presença de todos e informou os assuntos a serem tratados
conforme a pauta. Em seguida, os presentes se apresentaram: IQS – Instituto da Qualidade e
Sustentabilidade da Região Oeste da Grande São Paulo, Cooperativa Unindo Forças. Em
seguida a presidente retomou com a leitura do Regimento Interno. Com o auxílio dos
presentes efetuou as devidas alterações baseadas na Lei 2.053/11. Após discussão de cada
artigo, a título de sugestão dos membros, o Regimento Interno foi aprovado. Foram tomadas
as seguintes decisões: que a reunião aconteceria toda a primeira quinta-feira de cada mês, e a
próxima ficou definida para o dia treze de setembro (13/09), às nove horas da manhã (09:00h),
na sede da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Foi decidido que será
encaminhado a todos os membros, uma cópia do Tratado Internacional de Educação
Ambiental, Lei Municipal de Educação Ambiental e cópia da minuta do Regimento Interno
corrigida para que possam retificar ou ratificar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Maria Helena de Oliveira. Barueri 22 de agosto de 2012.

