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9ª Ata da reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA. 
Local: Sala de aula da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 
Data: 29/08/2013 às 9 horas. 
Pauta: Apresentação do Apresentação do Plano de Ação do Programa Cidades 
Sustentáveis , Discussão da Minuta relativa ao Regimento Interno , Discussão e 
aprovação dos termos do Ofício , dirigido ao Senhor Secretário Estadual de Meio 
Ambiente. 
 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 9 horas, no 
Município de Barueri, em uma das salas desta Secretaria, o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente e, presidente do COMDEMA, Sr.  Aparecido Pires Castro, na presença 
dos demais conselheiros, deu início aos trabalhos. O servidor Geovane Bassam do depto 
de Planejamento Ambiental passou informações sobre o curso de capacitação destinado 
a ONGs. 
Retomada a fala do secretário, autorizou a leitura da 8ª Ata da Reunião do COMDEMA, 
que foi feita pelo estagiário LucasSant´Ana da assessoria jurídica. Ao final da leitura, a 
ata foi aprovada por todos os conselheiros presentes, de acordo com o registro em lista 
de presença anexa. O Secretário prosseguiu com os trabalhos destacando os temas 
propostos para a pauta :Apresentação do Apresentação do Plano de Ação do Programa 
Cidades Sustentáveis , Discussão da Minuta relativa ao Regimento Interno do 
COMDEMA , Discussão e aprovação dos termos do Ofício , dirigido ao Senhor 
Secretário Estadual de Meio Ambiente. 
Prosseguindo o Secretário passou a palavra para a servidora do Depto de Planejamento 
Ambiental, Yara Garbelotto , que deu início à palestra do Município Verde Azul por 
meio de projeção em data- show. Foi apresentado o Plano de Ação e o Detalhamento 
das Metas de 2013. 
Em seguida, o assessor técnico, Ricardo Pinto, assumiu a condução dos trabalhos, 
ocasião em que leu a Minuta relativa ao Regimento Interno do COMDEMA.  O 
Representante da OAB afirmou que a minuta já foi discutida( no ano passado, ocasião 
em que a formação do COMDEMA era composta por outros representantes) e aprovada 
pelos conselheiros do COMDEMA nas reuniões anteriores, e ressaltou que deveria ter 
sido enviado um decreto para que o regimento fosse aprovado. A votação do Regimento 
Interno do COMDEMA ficou prejudicada. 
Dando sequência aos trabalhos foi passado para o próximo tópico da pauta: Discussão e 
aprovação dos termos do Ofício. 
Foi sugerido pelos conselheiros do COMDEMA que fosse elaborado um novo projeto 
para apresentar ao Estado com a finalidade de que os recursos voltem ao município de 
Barueri e que, se possível, convocar um representante da Foxx para participar da 
discussão. E por nada mais haver a ser tratado, a reunião foi encerrada, ficando 
registrado que a próxima reunião do COMDEMA será realizada no dia 26 de setembro, 
às 9 horas da manhã, nesta Secretaria. E, eu Lucas Sant Ana..................., atuando como 
Secretário Ad Hoc, lavrei a presente e a assino ..............................., juntamente com o 
Secretário e Presidente do COMDEMA, Sr. Aparecido Pires de 
Castro,..............................A presente ata, será disponibilizada a todos os representantes 
do COMDEMA. 
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Pauta para aproxima Reunião: 
 
- Discussão da Minuta relativa ao Regimento Interno, pelos membros do 
Comdema, diante do que é estabelecido pela Lei de Criação, Lei Municipal 
2.053/2011.  
 
- Discussão e aprovação dos termos do Ofício, dirigido ao Senhor Secretário 
Estadual de Meio Ambiente, para o fim de oficializarem pedido de direcionamento 
de recursos ao Município de Barueri, nos termos do processo de licenciamento 
ambiental impostos pelo Estado à Empresa Foxx para a construção da URE. 
 
- Apresentação da Diretor   de  Áreas Verdes da Secretaria de Meio Ambiente 
sobre a formação de unidades de conservação 
 
 
Registro de Faltas: 
 
Os representantes – titulares e suplentes – da Sociedade Civil e do Poder Público, 
abaixo indicados, não compareceram nesta Reunião. 
 
Entidade 

Representante: Titular e Suplente 

 
 
IQS – Instituto Qualidade e Sustent. Reg. 
Oeste e Grande São Paulo 

Mario Jorge Junqueira/ Jucilene Costa de 
Oliveira 

CAMP – Centro de Apoio Pré 
Profissionalizante de Barueri 

Edilene Martins Gomes/Aurélia Aparecida 
Idalino Leite 

Sind. Trab. em Empr. de Segurança e 
Vigilância de Barueri 

 

Secretaria de Saúde Rafaela Placencia/UeberDeividi 
Cooperativa Unindo Forças Jordânia Pereira da Silva/Aparecido Ferreira 
Secretaria de Cultura e Turismo Dario Steller de Moura/Lívia Paulino Acosta 
ASSEAB – Assoc. dos Eng. Arquitetos, 
Agrônomos, Geólogos, Tecnólogos e 
Técnicos do 2º Grau de Barueri 

Cícero Ap. da Cruz/Hermógenes Fernando do 
Espírito Santo 

Secretaria de Obras  Carlos Henrique Porfírio/ Noel Vieria 
Camacho 

 


