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88ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano – COMDEMA 

Local: SKYPE: https://join.skype.com/wDLSO4FqW8HH 

Data: 29/7/2021, às 9 horas. 

Pauta: - Apresentação do Projeto Bacias Limpas/Águas Claras – Profª. Alexsandra – FIEB 

– Engenho Novo. 

Aos vinte e nove dias do mês de julho ano de dois mil e vinte e um, no Município de Barueri, em 

ambiente virtual por meio do link: https://join.skype.com/wDLSO4FqW8HH foi dado início aos 

trabalhos do Conselho. A reunião iniciou às 9h, com quórum existente, conforme registro de 

mídia da gravação da reunião que faz parte integrante da presente ata. Dando as boas vindas aos 

presentes, a secretária executiva ad hoc agradeceu a presença de todos, em especial da Professora 

Alexsandra da FIEB Engenho Novo, que irá apresentar ao grupo o projeto desenvolvido em 

parceria com  SEMA denominado “Bacias Limpas/Águas Claras”. Ato contínuo o Presidente 

cumprimentou todos, parabenizou as representantes do Fundo Social de Solidariedade Sra. 

Valéria Fuggi e Marisa Alonso por integrar o COMDEMA, diante da edição da Lei Municipal nº 

2.843/2021 e, discorreu sobre a importância da parceria realizada com o Fundo Social de 

Solidariedade em diversas ações e, em especial, com o grupo Renascer. Pontuou sobre a 

supressão das árvores (pinus e eucaliptos) que estão sendo realizadas no Parque Dom José, as 

quais serão substituídas por espécies nativas, bem como sobre a execução das obras do Parque da 

Juventude e Linear, realizadas pela Secretaria de Obras. Ato contínuo, foi realizada a leitura da 

ata da 86ª reunião, sendo aprovada por todos ao final. Após, foi dada a palavra à Profª. 

Alexsandra, da FIEB Engenho Novo que apresentou o Projeto realizado em parceria com a 

SEMA, denominado “Bacias Limpas/Águas Claras”, esclarecendo que a parceria iniciada em 

meados de 2013 com a SEMA tem por objetivo analisar os efluentes no município, tendo como 

embasamento a Agenda ODS 2030, onde a coleta de água bruta dos córregos e rios localizados 

no município é realizada pelos alunos do curso técnico de química e são remetidas ao laboratório 

da escola e por eles analisadas, sob a supervisão da palestrante e demais professores que 

integram o grupo de trabalho. Os pontos de coletas foram divididos em cinco regiões, 

asseverando quem a região norte não é atendida diante da ausência de rede que envie os resíduos 

para tratamento. No inicio do projeto os alunos bolsistas trabalham quatro dias da semana no 

laboratório da escola e um dia da semana na SEMA. Por eles são realizadas as tarefas de coleta 

de material e análise, sempre sob a supervisão de um técnico seja da FIEB ou da SEMA. 

Apresentou algumas localidades onde são realizadas as coletas, p.ex. no Jardim dos Altos e 

Laranja Azeda. Que os parâmetros analisados estão em conformidade com a Resolução 357/2005 

e demais instrumentos normativos. Por fim apresentou o relatório emitido em 2020, pontuando 

os próximos passos do projeto.  Não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo a participação 

de todos, a secretária ad hoc encerrou a reunião, frisando que todas as apresentações fazem parte 

de arquivo eletrônico integrante a presente ata, bem como a gravação da presente reunião, 

devendo ser disponibilizados aos conselheiros. A próxima reunião está agendada para o dia 

26/8/2021, às 9 horas da manhã, em endereço eletrônico que será oportunamente 

informado. Eu, Ana Paula Rodrigues Silva,                                              atuando como 
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Secretária ad hoc, lavrei a presente, juntamente com o Secretário e Presidente do COMDEMA, 

Sr. Marco Antônio de Oliveira,................................Este documento será disponibilizado a todos 

os representantes do COMDEMA. 

Registro dos presentes: Os representantes – titulares/suplentes – da Sociedade Civil e do Poder 

Público, abaixo indicados, participaram nesta reunião: 

  

  

 

 

 

 

Sema – DPA – Ana Maria 

Sema – DQA – Edson Akira e Marlien 

SindServ  - Marcos Moscokoskis 

AREA – Orlando Mello 

Arquitetando para o Futuro – Antonio Carlos Franco 

Rede Ecológica – Valdir 

ASSEAB – Sidney 

Secretaria de Educação - Alexandra 

Secretaria de Finanças – Luciano 

Secretaria de Cultura - Sarita 

COOPERYARA – Susan e Jozeneuza 

Fundo Social de Solidariedade – Marisa Alonso e Valéria 

Rotary Club – Maria Helena/Ricardo Caiafa 

FATEC Barueri – Renata e Givan 

Secretaria de Obras – Sheila 

Secretaria de Saúde - Sthiven 

FIEB – Profª. Alexsandra 

Attend Ambiental - Juliana 

Câmara Municipal – Cláudio e Félix 

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana – Querato 

 


