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37ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA 

Local: Auditório da Secretaria de Esportes 

Data: 17/12/2015, às 9 horas. 

Pauta: - Apresentação sobre os procedimentos de licenciamento 

ambiental, serviço realizado pelo Departamento de Qualidade 

Ambiental; 

- Recesso mês de janeiro/2016. 

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 9h30min. Dando as boas 

vindas aos conselheiros presentes, a secretária ad hoc fez a leitura da ata 

da 36ª reunião, sendo ao final aprovada pelos presentes. Justificou a 

ausência do Presidente. Passou para ciência dos presentes o ofício resposta 

da empresa ATTEND no tocante a fiscalização dos transportadores. Ato 

contínuo passou a palavra ao servidor Marcos Moura, que apresentou, caso 

a caso, os empreendimentos que estão solicitando as licenças ambientais 

para sua instalação ou operação, visando dar ciência aos conselheiros, 

conforme disposto em lei, asseverando que os conselheiros poderiam 

interromper e solicitar informações a qualquer momento da reunião. Assim, 

foram apresentados os licenciamentos das seguintes empresas: Noemi 

Nunes de Oliveira, CNPJ: 05.316.455/0001-34, solicitando LOR; BMP 

Plásticos Ltda., CNPJ: 04.996.145/0001-45, solicitando LOR; PraticPack 

Ind. E Com., CNPJ: 17.364.219/0001-72, solicitando LPI; D’Paula Ind. e 

Com. Ltda., CNPJ: 67.853.093/1-78 , solicitando LOR; MQA Com. e Serv. 

Ltda., CNPJ: 74.484.957/0001-97, solicitando LOR; Della Capri 

Mármores e Granitos Eirelle ME, CNPJ: 21.227.683/0001-94 , solicitando 

LPI, asseverou que opinou pela liberação da licença, ressalvando a 

necessidade da apresentação da nf da retirada da lama ou CADRI; Interled 

Eletrônica Ltda. EPP, CNPJ: 00.775.116/0001-00, solicitando LPI; Trink 

Automotive Ltda., CNPJ: 10.703.303/0001-24, solicitando LPI; Osvaldo 

Fernandes Artes Gráficas, CNPJ: 61.407.060/0001-18, solicitando LOR, 

asseverou que opinou pela licença, entretanto está aguardando a 

apresentação do CADRI e esgotamento sanitário. Não havendo mais 

indagações por parte dos conselheiros, Marcos Moura encerrou sua 

apresentação. Ato contínuo foi discutido a questão do recesso no mês de 

janeiro/2016, sendo que todos deliberaram favoravelmente. Nada mais a 

ser discutido, às 10h45min, a reunião foi encerrada pela secretária ad hoc, 
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ficando registrada que a próxima reunião do COMDEMA será realizada 

no dia 25/2/2016, 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. Eduardo Assarito,.................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 – Assoc. dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos ...... de Barueri 

SINDSERV – Sindicato dos Servidores Municipais de Barueri 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Secretaria de Finanças 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Cultura e Turismo 

Secretaria de Obras 

Secretaria de Educação 

Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o COMDEMA e 

compareceram à reunião de forma espontânea:  

 Edson Akira Mihac – SEMA 

 Joel Marcelino de Souza 

 Marco Antonio Lorentz - SEMA 


