
 

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  
Av. Henriqueta Mendes Guerra n°1.124- Jd. São Pedro-Barueri - SP - Fone: 4199-1500 - CEP: 06401-160 - E-mail: 
sema@barueri.sp.gov.br 
 

28ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA 

Local: Sala de exposições da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 

Data: 19/3/2015 às 9 horas. 

Pauta:           Apresentação e esclarecimentos do Sistema 

Produtor São Lourenço – técnicos do Sistema. 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, no 
Município de Barueri, em uma das salas desta Secretaria, foi dado 

início aos trabalhos do Conselho. A reunião se iniciou às 9h25min. 
Inicialmente a secretária ad hoc justificou a ausência do presidente, 

em razão de reunião com os servidores do Centro de Proteção de 
Animais Domésticos. Em seguida agradeceu a presença de todos, em 

especial dos técnicos do Sistema Produtor São Lourenço, bem como 

convidou os novos conselheiros, representantes da Secretaria de 
Desenvolvimento e Trabalho e OAB/Subsecção Barueri, para se 

apresentarem. Ato seguinte foi lida a ata da 27ª reunião, sendo ao 
final aprovada pelos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, 

concedeu a palavra ao Sr. José Carlos, Engenheiro responsável pela 
obra do Sistema Produtor São Lourenço, o qual passou a apresentar 

os detalhes da obra. Informou que a obra do SPSL irá captar água na 
represa Cachoeira do França, situada no município de Ibiúna, sendo 

que a rede terá a extensão de 83KM, sendo 7KM no município de 
Barueri, em 99% de via pública; que a outorga inicial é de 4,7m³/s, 

mas que o sistema possui capacidade para 6,4m³/s; que trata-se de 
uma PPP (Parceria Público Privada) firmada entre a Sabesp e o 

consórcio firmado entre as empresas Camargo Correia e Andrade 
Gutierrez; em se tratando de obras de maior relevância e, segundo 

matéria da revista exame a obra em questão foi elencada como a 4ª 

maior do país; que o prazo de concessão será de 25 anos, sendo 4 
anos e 4 meses o período para conclusão da obra e, 20 anos e 8 

meses de prestação de serviços à SABESP; que a obra está avaliada 
em R$ 2,21 bilhões (financiados pela Caixa Econômica Federal, com 

recursos do FGTS); o valor do contrato é de R$ 6,045 bilhões e a 
remuneração mensal quando o sistema operar será de R$ 

24.378.101,49; pontuou que não haverá alteração na tarifa da conta 
de água; que o Consórcio Construtor São Lourenço é o responsável 

pela execução da obra, sendo que ao término será entregue à 
SABESP e a SPE gerenciar o sistema; que a respeito da indagação 

dos conselheiros quanto à comunicação sobre as obras, esclareceu 
que é realizada a visita cautelar (antes do início das obras) nas 

residências próximas do trecho, sendo realizada vistoria e emitido 
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laudo de avaliação. Durante a explanação o Sr. Alexandre 
(representante do Fórum da Aldeia) indagou sobre os impactos 

causados na via pública (poeira, lama, ruído etc) e, em especial no 

bairro da Aldeia de Barueri. José Carlos informou que a empresa é 
chamada para mitigar os impactos causados e, que inclusive nesta 

semana acionou o caminhão para lavar as vias por onde estão 
operando. José Carlos também informou que no bairro da Aldeia 

estão ocorrendo, além das obras do SPSL, obras de ampliação da ETE 
Barueri e o transporte de efluentes industriais para a estação de 

tratamento, ações essas que vêm causando transtornos para a 
população local, mas deixou claro que os gestores da obra do SPSL 

estão trabalhando diariamente visando mitigar os transtornos 
ocasionados. Ainda em se tratando sobre o tema da comunicação, 

esclareceu que há a distribuição de folders, instalação de placas 
informativas da obra, banners e outras tratativas pontuais, tudo 

visando esclarecer aos interessados. Também foram levantadas as 
demandas sobre a utilização da água de reuso, bem como do 

pagamento de taxa de esgoto que ainda não está totalmente tratado 

em Barueri, entretanto, como são pautas que fogem do assunto 
tratado em reunião, tais assuntos somente estão sendo registrados 

em ata. Ato contínuo, os técnicos do SPSL informaram que a 
prioridade do abastecimento é o fornecimento público, em caso de 

crise. Que as ações desenvolvidas pelo sistema são realizadas 
conforme as outorgas recebidas. Que atualmente a demanda dessa 

região é de 10,5m³/s. Quanto a indagação sobre o conflito da obra do 
SPSL e a do Corredor Oeste, José Carlos informou que a obra SPSL 

está passando ao lado da via, sendo que quando cruzar para a 
Estrada Velha a obra será realizada por método não destrutivo, ou 

seja não afetará a obra do corredor oeste. O Sr. Alexandre 
questionou sobre a segurança da instalação da adutora na área 

próxima à ETE e futuramente da usina, ou seja, o risco de eventual 
contaminação. O palestrante esclareceu que o material utilizado para 

confeccionar a adutora é de alta tecnologia, que também utilizam 

sistema de ultrassom para prevenir eventual acidente, esclareceu, 
por fim, que o material utilizado é hermético, sendo que a 

possibilidade de contaminação com esse tipo de material é reduzida a 
zero. Informou que quando houver a utilização de método destrutivo, 

a via será totalmente recuperada, na vala e na margem onde ocorrer 
a interferência, para que o pavimento fique igual ou superior ao 

anterior. Ao final da apresentação o Presidente compareceu, 
agradecendo aos membros do SPSL quanto ao trabalho desenvolvido 

e esclarecimentos apresentados, bem como pela presença dos 
senhores conselheiros. Às 11h15min, a reunião foi encerrada pela 

secretária ad hoc, ficando registrada que a próxima reunião do 
COMDEMA será realizada no dia 30/4/2015, às 9 horas da 
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manhã, nesta Secretaria. 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: 

 ACIB – Associação Com. E Ind. De Barueri 

MOVIECO – Movimento Ecológico 

COOPERYARA – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de 

Serviços de Reciclagem 

CENTRO PAULA SOUZA – Fatec Barueri 

SINDSERV – Sindicato dos Servidores de Barueri 

ASSEAB – Associação dos Engenheiros, Arquitetos ...de Barueri 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Cultura e Turismo 

Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o 
COMDEMA e compareceram à reunião de forma espontânea:  

  Fórum da Aldeia: Sr. Alexandre Pereira de Oliveira, Cleiron 

Silva Pereira, Larissa Cunha de Oliveira, Valdinei Soares de 
Souza; 

 CUT Caritas Dioc.: José Benedicto Martins; 
 José Carlos N Mascarenhas (independente); 

 CCV/SABESP/SPSL: Mônica Mallet, Arisnandes A Silva, José 
Carlos de Lima, Anelise B. Luzio, Mark Sant’Anna, Renata D R 

Aguiar, Mauricio Canton, Kelly Marques, Claytom F Talassi, 

Carlos Menezes, Antonio Miguel de Freitas e Maria Isabel M 
Senna. 

 


