3ª Ata da reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano - COMDEMA.

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e doze, no auditório da Secretaria de Recursos Naturais e Meio
Ambiente de Barueri (SEMA), às 09h20min, reuniram-se os membros do COMDEMA, sob a presidência da
Senhora Tânia Mara Pereira da Silva, Secretária Municipal de Meio Ambiente, para participarem da reunião
mensal. A pauta proposta foi: 1) Apresentação do Regimento Interno, 2) Substituição dos membros do poder
público e sociedade civil; 3) Aprovação da Minuta e readequação da Lei de Criação do COMDEMA (Lei
Municipal nº 2.053/11), acrescentando a criação do Fundo do COMDEMA, 4) Metodologia de trabalho 5)
Convite para participação nos eventos “Dia da Árvore” e “Dia do Rio Tietê” e 6) Informes gerais. Estiveram
presentes: IQS – Instituto da Qualidade e Sustentabilidade da Região Oeste da Grande São Paulo,
Cooperativa Unindo Forças, MOVIECO-Movimento Ecológico, CAMP-Centro de Apoio e Monitoramento,
PUC- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Instituto Presbiteriano Mackenzie, Secretaria de
Recursos Naturais e Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento e Controle Urbanístico, Secretaria de
Saúde, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Finanças e Secretaria de Cultura e
Turismo. Não estiverem presentes: Associação Viva Feliz, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Segurança e Vigilância, OAB, ASSEB, ACIB, Secretaria de Projetos e Construções, Secretaria de Educação,
Secretaria dos Assuntos de Segurança e Secretaria de Indústria e Comércio. Primeiramente, a Presidente
iniciou agradecendo a presença de todos e informou os assuntos a serem tratados conforme a pauta. Em
seguida retomou a leitura e com o auxílio dos presentes solicitou a aprovação das respectivas alterações
(baseadas na Lei 2.053/11) realizadas no Regimento Interno, acrescentando a necessidade de readequação da
Lei 2053/2011 sobre a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, sendo este aprovado por todos. Foi
opinado sobre a abertura das reuniões do Conselho para o público, sendo aprovado por todos desde que a
participação fosse limitada somente a emitir opinião. Foi discutido sobre a substituição dos membros da
sociedade civil e do poder público, em caso de necessidade, citando como exemplos os casos dos vereadores
Melão e Dr. Marcos Schuller, que estão afastados por motivo de candidatura, e da representante do MOVIECO
Sra. Elisa Rubbo Rodrigues de Camargo, substituída pela Sra. Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo. A Presidente
passou a leitura de aprovação da Minuta do Fundo Municipal de Meio Ambiente para o conselheiro do IQS, Sr.
Mario Jorge Junqueira, que após a discussão de cada artigo, a título de sugestão dos membros com as
respectivas alterações, foi aprovada. A próxima reunião ficou definida para o dia dezoito de outubro (18/10),
às nove horas da manhã (09:00h), na sede da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, na qual será
discutida a metodologia de trabalho para a aplicação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ao final, foram
entregues os convites dos eventos que fazem parte do calendário ambiental, Dia da Árvore e Dia do Rio Tietê.
Ficou decidido que será encaminhado a todos os membros, assim que tiver um parecer e a publicação oficial
do jurídico, uma cópia da Minuta (já corrigida) ref. a Lei de Criação do Fundo do COMDEMA. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Maria Helena de Oliveira. Barueri, 13
de setembro de 2012.
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