35ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA
Local: Auditório da Secretaria de Esportes
Data: 22/10/2015, às 9 horas.
Pauta:
- Apresentação sobre o licenciamento ambiental, serviço
desenvolvido na Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, no
Município de Barueri, no auditório da Secretaria de Esportes, foi dado início
aos trabalhos do Conselho. A reunião iniciou às 9h25min. Dando as boas
vindas aos conselheiros presentes, a secretária ad hoc fez a leitura da ata
da 34ª reunião, sendo ao final aprovada pelos presentes. Em seguida,
justificou a ausência do Sr. Presidente do COMDEMA. A representante
suplente do Sindserv se apresentou, tendo em vista ser sua primeira
participação no conselho. Ato contínuo, passou a palavra ao Engenheiro
Edson Akira, diretor do Departamento de Qualidade Ambiental da SEMA, o
qual retomou o tópico sobre licenciamento ambiental, esclarecendo que
segundo a Resolução Consema nº 01/2014 e publicação no Diário Oficial do
Estado, foi estabelecido que o município de Barueri está apto a licenciar 160
atividades de médio e baixo impacto local. Esclareceu que conforme Decreto
Municipal nº 7.971/2014 a SEMA está autorizada a realizar o licenciamento
com base legal na legislação estadual. Que as licenças subdividem-se em
prévia, instalação e operação. Esclarecendo que alto impacto não é de
competência do município o seu licenciamento. Que o código CNAE é o que
determina a atividade econômica principal da empresa e, que algumas
empresas solicitam a dispensa do licenciamento, sendo que a dispensa é
expedida pela Cetesb. Por fim, apresentou resumo das atividades que
foram licenciadas no período dos últimos onze meses, sendo no total 40
(quarenta) empresas atendidas, dentre elas 19 (dezenove) EPP ou ME. Os
licenciamentos que estão em processamento serão apresentados na
próxima reunião. Finalizada a apresentação abriu para perguntas, sendo
que os conselheiros manifestaram satisfação com a apresentação e nada
perguntaram. A conselheira Maria Helena fez uso da palavra pra solicitar
informações sobre a situação da Attend, bem como sobre os trabalhos da
Câmara Técnica. A secretária ad hoc informou que a Câmara Técnica não
finalizou os trabalhos ainda e, o conselheiro Correia disse que os caminhões
continuam trafegando em local proibido, que não estão identificados e o
mau odor a noite persiste no bairro da Aldeia. A secretária disse que foi
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enviado ofício à Cetesb comunicando sobre o mau odor. Diante do relatado,
Maria Helena sugeriu que fosse oficiado novamente à Attend, tendo em
vista que o prazo solicitado para realização da campanha de conscientização
já expirou, sendo aprovado pelos demais conselheiros. Por fim, a secretaria
informou sobre as faltas de alguns conselheiros, o que já poderia ensejar a
exclusão daqueles, com a realização de novo chamamento para novas
entidades que queiram integrar o COMDEMA, foi sugerido pelos conselheiros
que fosse expedido ofícios às entidades informando as faltas e sugerindo a
substituição dos integrantes, inicialmente. Às 10h40min, a reunião foi
encerrada pela secretária ad hoc, ficando registrada que a próxima
reunião do COMDEMA será realizada no dia 26/11/2015, às 9 horas
da manhã, no auditório da Secretaria de Esportes. Eu, Ana Paula Rodrigues
Silva, atuando como Secretária ad hoc, lavrei a presente e a assino a
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
Cooperativa Unindo Forças
CAMP – Centro de Apoio Pré Profissionalizante de Barueri
Colégio Presbiteriano Mackenzie
Secretaria de Saúde
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria de Obras
Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o COMDEMA e
compareceram à reunião de forma espontânea:


Edson Akira Mihac - SEMA
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