30ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA
Local: Sala de exposições da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)
Data: 28/05/2015 às 9 horas.
Pauta: - Apresentação do Plano Municipal de Preservação de Mata
Atlântica de Barueri

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, no
Município de Barueri, em uma das salas desta Secretaria, foi dado
início aos trabalhos do Conselho. A reunião se iniciou às 9h30min,
tendo em vista a falta de energia elétrica. Inicialmente a secretária
ad hoc agradeceu a presença de todos e procedeu a leitura da ata da
29ª reunião, sendo ao final aprovada pelos presentes. Em seguida,
comunicou sobre o envio do ofício deliberado na sessão anterior à
Attend, bem como informou sobre a análise realizada com a Câmara
Técnica dos autos do processo administrativo que a Secretaria de
Planejamento havia enviado. Por conseguinte, passou a palavra ao
Sr. Presidente que agradecendo a presença de todos observou que a
apresentação do plano municipal de mata atlântica restou prejudicada
em razão da ausência de energia elétrica, que até o momento não
havia restabelecido, asseverou a importância do PMMA, bem como
informou sobre a realização de reunião no mês em curso junto aos
técnicos e secretário de Planejamento e Urbanismo com a
apresentação do plano como ferramenta de auxílio na elaboração do
plano diretor municipal. Ratificou que com a futura aprovação e
implantação do plano, a cidade ganhará melhor qualidade de vida e,
ao final, solicitou o apoio do conselho sobre a aprovação do mesmo.
Ato continuo, concedeu a palavra à servidora Janete, do
Departamento de Planejamento Ambiental, que convidou os
conselheiros a participarem do 1º Simpósio de Regional de Educação
Ambiental que será realizado no dia 17/6, na Fatec Barueri. Tendo
em vista que a energia elétrica não restabeleceu, foi votado sobre a
possibilidade de convocar nova sessão, extraordinária, no próximo dia
11/6/2015, às 9h na sede da SEMA, o que foi aceito pela maioria dos
membros, oportunidade em que será apresentado o plano municipal
de mata atlântica. Às 10h30min, a reunião foi encerrada pela
secretária ad hoc, ficando registrada que a próxima reunião
extraordinária do COMDEMA será realizada no dia 11/6/2015,
às 9 horas da manhã, nesta Secretaria. Eu, Ana Paula Rodrigues
Silva, atuando como Secretária Ad Hoc, lavrei a presente e a assino a
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presente ................., juntamente com o Secretário e Presidente do
COMDEMA, Sr. Aparecido Pires de Castro,.................Este documento
será disponibilizado a todos os representantes do COMDEMA.
Registro de Faltas Injustificadas: Os representantes –
titulares/suplentes – da Sociedade Civil e do Poder Público, abaixo
indicados, não compareceram nesta reunião, nem apresentaram
justificativas:
FATEC Barueri
ASSEAB – Associação dos Eng., Arquitetos, Agrônomos... de Barueri
SINDSERV – Sindicato dos Servidores de Barueri
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Secretaria de Educação
Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Secretaria de Finanças
Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o
COMDEMA e compareceram à reunião de forma espontânea:



Silvia Rossit – Vis Technologia energia solar;
Renata DR Aguiar (independente).

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente
Av. Henriqueta Mendes Guerra n°1.124- Jd. São Pedro-Barueri - SP - Fone: 4199-1500 - CEP: 06401-160 - E-mail:
sema@barueri.sp.gov.br

