14 ª 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: 30/01/2014 às 9 horas.
Pauta: Análise de prioridade das Ações a serem seguidas pelo Conselho, para o
prosseguimento da Proposta do Plano Municipal de Mata Atlântica.
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às 9 horas, no
Município de Barueri, em uma das salas desta Secretaria, foi dado início aos trabalhos
do Conselho. Com a palavra, o Secretário de Meio Ambiente do Município e Presidente
do CONDEMA saudou a todos os presentes, dando boas vindas aos conselheiros, neste
novo ano de atividades. Na sequência, autorizou a assessora técnica, Marisa Sant Ana, a
proceder com a leitura da 13ª Ata da Reunião realizada no mês de dezembro. Lida, a
ata foi aprovada por todos. Prosseguindo com sua fala, o Secretário destacou os
trabalhos realizados no ano passado: A reestruturação do COMDEMA, a aprovação do
Regimento Interno do COMDEMA e o início da proposta relacionada ao Plano
Municipal de Mata Atlântica, apresentada pelo biólogo Ivan. Na oportunidade justificou
a ausência do servidor por estar gozando período de férias. Ponderou que a iniciativa do
Plano deve ser fortalecida pelos Conselheiros e, por isso, é tão necessária a análise das
medidas e prioridades a serem trabalhadas, visando a otimização da proposta. Informou
sobre a reunião que teve com representantes da SABESP, no final do ano, a fim de
exigir a realização das medidas já assumidas para a ampliação do sistema de coleta e
tratamento de esgoto no Município. Alertou aos Conselheiros que esse tema ainda é um
problema vivenciado pelo Município e que precisa ser solucionado. Disse que, diante da
análise do tema realizada pelos técnicos do Depto. de Controle Ambiental desta
Secretaria, foi constatado que existem pontos ainda sem rede, que são de fácil solução e
ainda estão pendentes. Como exemplo, citou a ligação desta Secretaria, que foi feita
recentemente, e que tinha um trecho de apenas 100 metros ainda inconcluso. Ressaltou
que esta Secretaria está atuando com afinco nessa questão frente a SABESP,
informando que no próximo mês terá um novo encontro com os representantes da
empresa para acompanhamento das ações que foram acordadas no mês anterior,
restando o compromisso registrado, para o repasse desses dados a este Conselho.
Destacou a iniciativa da Secretaria sobre projeto relativo a coleta seletiva no Município,
impondo aos prédios públicos procedimentos para a efetividade desta prática. Sugeriu
que após aprovação do Decreto, seria interessante convidar algum representante da SSM
para participar de reunião com o Conselho. Expôs rapidamente sobre o sistema da
Adutora São Lourenço, e que encaminhará apensado a esta ata, Resumo do Estudo de
Impacto Ambiental sobre o empreendimento. Finalizando, a educadora ambiental
convidou os presentes a comparecem na Ecofeira Solidária, que é realizada, no período
da manhã, uma vez por mês no Parque Municipal. No mês de fevereiro, a feira está
agendada para o dia 08/02. Dada a oportunidade a todos para registro de algum
apontamento nada foi consignado. As 10h 55, a reunião foi encerrada pelo Presidente,
ficando registrado que a próxima reunião do COMDEMA será realizada no dia 27 de
fevereiro, às 9 horas da manhã, nesta Secretaria. Eu, Marisa Sant Ana...................,
atuando como Secretária Ad Hoc, lavrei a presente e a assino a presente
..............................., juntamente com o Secretário e Presidente do COMDEMA, Sr.
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Aparecido Pires de Castro,..............................Este documento será disponibilizado a
todos os representantes do COMDEMA.
Pauta para aproxima Reunião:
- Breve exposição sobre o Plano Municipal de Mata Atlântica, para retomada dos
trabalhos;
- Informações sobre reunião tratando de saneamento, realizada com
representantes da SABESP;
- Repasse do Resumo do Estudo de Impacto Ambiental sobre o Empreendimento
do Sistema Produtor São Lourenço, para conhecimento dos Conselheiros;
- Envio de cópia do Decreto sobre a ampliação do Programa Municipal de Coleta
Seletiva.
Registro de Faltas:
Os representantes – titulares/suplentes – da Sociedade Civil e do Poder Público, abaixo
indicados, não compareceram nesta Reunião.
ACIB – Associação Com. E Ind. De Barueri
PUC – Pontifíca Universidade Católica de Barueri
ASSEA – Assoc. dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos, Tecnólogos e Técnicos
de 2º Grau de Barueri.
Colégio Presbiteriano Mackenzie
Movieco – Movimento Ecológico
OAB – Ordem Advogados do Brasil
IQS – Instituto de Qualidade e Sust. Da Região Oeste e Gde. São Paulo
Sind. Trab. E Empr. De Segurança e Vigilância de Barueri
SEDET – Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho
Secretaria de Finanças
Secretaria de Assuntos de Segurança
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria de Saúde
Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Secretaria de Educação
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