42ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA
Local: Sala Verde do Parque Ecológico Tamboré
Data: 30/6/2016, às 9 horas.
Pauta: - Coleta Seletiva – informações sobre o desenvolvimento da
coleta seletiva no município, prestadas pela Secretaria de Serviços
Municipais;
- Apresentação dos
ambiental, serviço realizado
Ambiental;

procedimentos de
pelo Departamento

licenciamento
de Qualidade

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, no Município
de Barueri, na Sala Verde do Parque Ecológico Tamboré, foi dado início aos
trabalhos do Conselho. A reunião iniciou às 9h20min. Dando as boas vindas aos
presentes o Presidente do Conselho iniciou a reunião agradecendo a presença
de todos. Ato contínuo passou a palavra à secretária ad hoc, que fez a leitura
da ata da 41ª reunião, sendo ao final aprovada pelos presentes. Prosseguindo
com a reunião, realizou a leitura do ofício nº 266/216 – SSM/DLU, referente as
indagações quanto ao serviço de coleta de materiais recicláveis realizado pela
empresa Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda. Após a leitura o Presidente abriu
os debates sugerindo enviar ofício e convidar o diretor do departamento de
limpeza urbana para prestar esclarecimentos sobre as informações constantes
do ofício. A conselheira Maria Helena sugeriu reforçar ações em educação
ambiental, juntamente com a população e nas escolas para fins de melhorar o
percentual de coleta no município. Neste momento a secretária ad hoc reforçou
o convite para que todos participem do Seminário que será realizado em 8/7
sobre o programa do governo federal sobre A3P. Da sugestão de Maria Helena,
todos concordam em convidar a diretora do departamento de planejamento
ambiental para discutir e propor estratégias para reforçar a educação ambiental
sobre a coleta seletiva. O conselheiro Marcos Moura sugeriu no texto do ofício
convidando o servidor da SSM a realizar uma apresentação detalhada de dados
qualitativos e quantitativos referente ao contrato com a Proactiva, eis que
várias indagações surgem por todos desconhecerem o teor do contrato firmado
com a empresa. Dando continuidade a reunião, os servidores do Departamento
de Qualidade Ambiental apresentaram os licenciamentos das seguintes
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empresas: Mactab Indústria e Comércio Ltda - EPP, CNPJ 4.397.792/000130, solicitando LPI; Luiz Henrique Galvão Barueri - EPP, CNPJ:
02.106.015/0001-64, solicitando LPI, Eva Bernardes Pedro Santos – ME,
CNPJ: 08.087.866/001-93, solicitando LOR; LF2 Indústria e Comércio Ltda.
ME, CNPJ: 05.78.330/0001-13, solicitando LPI, Packfilm World Indústria de
Embalagens plásticas Ltda., CNPJ 06.295.781/0001-56, solicitando LOR e
Optotal Hoya Ltda., CNPJ 68.571.041/0001-71, solicitando LPI. Não
havendo indagações, a apresentação foi encerrada. Nada mais a ser discutido,
às 10h20min, a reunião foi encerrada, ficando registrada que a próxima
reunião do COMDEMA será realizada no dia 04/8/2016, às 9 horas da
manhã, na Sala Verde do Parque Ecológico Tamboré. 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 – Associação dos Engenheiros, Arquitetos...
Movieco – Movimento Ecológico
Cooperativa Unindo Forças
CAMP – Centro de Apoio Pré Profissionalizante de Barueri
MOVIECO – Movimento Ecológico
Colégio Presbiteriano Mackenzie
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Secretaria de Educação
Secretaria de Obras

Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o COMDEMA e
compareceram à reunião de forma espontânea:
Marco Antonio Lorentz – SEMA;
Fernanda Fidely Menezes – SEMA;
Karolyne Tenório Ramos – SEMA.
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