15 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: 27/02/204 às 9 horas.

Pauta: - Breve exposição sobre o Plano Municipal de Mata Atlântica,
para retomada dos trabalhos;
- Informações sobre reunião tratando de saneamento, realizada
com representantes da SABESP (Dezembro e Fevereiro);
- encaminhamento 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.
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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. Diante da ausência justificada do
Senhor Secretário nesta data, a reunião foi conduzida pelos técnicos

desta Secretaria. Agradecendo a presença de todos a secretária Ad Hoc,

Marisa Sant Ana, procedeu com a leitura da 14ª Ata de Reunião do

Comdema. Realizada a leitura, a ata foi aprovada por todos. Seguindo a
sequência dos trabalhos, foi dada a palavra ao biólogo Ivan Vanderley.
Em sua fala o técnico do Departamento de Áreas Verdes destacou, mais
uma vez, a necessidade da participação efetiva dos Conselheiros no
processo de elaboração da minuta do Plano Municipal de Mata Atlântica.

Relembrou que um exemplo dessa efetividade era o apontamento de
prioridades de ações que norteariam a condução desse trabalho, citando

que algumas sugestões foram trazidas durante suas exposições

anteriores. Que até o momento, não houve nenhum registro nesse
sentido. Que, diante do programa estabelecido, a minuta do Plano será
apresentada na próxima reunião, no mês de março. Que, nesse caso,
eventuais apontamentos poderão ser enviados, por e-mail, até 15 dias
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antes dessa nova data. Encerrando sua fala, a palavra foi passada para o

técnico do Departamento de Controle Ambiental, José Mendes. Nesse
tema foram abordados os pontos críticos relativos à coleta e tratamento
de esgoto no Município, segundo o que foi trazido em reuniões
anteriores entre os técnicos desta Secretaria e representantes da

Sabesp, realizadas nos meses de dezembro e fevereiro últimos. Em sua
fala, de acordo com o esquema resumido que acompanha esta ata,

tratou dos seguintes coletores: 1) Garcia: onde destacou a ausência de
esgoto tratado, o coletor recebe o esgoto do Tamboré I, Pq. Imperial,
Alphaville Zero, Alphaville I, Green Ville, 18 do Forte e parte de Santana
de Parnaíba; 2) Aldir: que recebe esgoto do Tupã, Aldir, Jd. Alberto e a
parte alta da Av. Brigadeiro Jordão, no Jd. Silveira; 3) Itaquiti: que recebe
o esgoto da própria região; 4) Itaqui: que recebe esgoto de vários
lugares, a saber: o esgoto do coletor tronco do Itaquiti, Estrada dos
Altos e de todo Jd. Belval; 5) Aldeinha: que recebe o esgoto do próprio
bairro; 6) Líbano: que recebe o esgoto do Jd. Julio, Residencial São
Fernando, Jd. Líbano, Pq. Viana e Jd. Gabriela. No bairro do Engenho
Novo, destacou que não existe esgoto tratado. A esse respeito, a SEMA
registrou mais esse compromisso de cobrança perante a Sabesp, para a
aceleração das obras de construção do coletor D. José, que será
interligado

na

estação

da

Chácara

Marcos.

Explanou

sobre

a

necessidade de construção de 18 coletores secundários, na região,
informando

estão

prontos

apenas

5.

Finalizando,

ressaltou

a

importância do empreendimento do Sistema São Lourenco. Que diante

da crítica situação nos sistemas de reservatórios também alertou sobre
a inclinação do Município para propor legislação contra o desperdício de
água. Diante de dúvidas suscitas pelos conselheiros, alguns temas
foram mais detalhados. A explanação foi encerrada. Diante de 30

minutos restantes, foi incluída na pauta a apresentação das técnicas do

Depto. De Planejamento Ambiental, sobre a importância do Programa
Cidades Sustentáveis, assumido pelo Prefeito desde a apresentação de

seu plano de metas ao Governo, antes de sua eleição. Durante a
exposição, houve grande destaque quanto ao necessário envolvimento
da sociedade civil organizada no Programa. Explicou que se trata de
mais um instrumento de participação colocado à disposição do

Conselho. Informou que encaminhará ao Conselho calendário com as
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datas de reuniões agendadas, dando conta que no próximo dia 18/03

às 9 horas, nesta Secretaria haverá reunião sobre o Programa. O link
para outras Informações, inclusive informações sobre o Município de
Barueri, é o seguinte: www.cidadessustentaveis.org.br. A palavra foi
dada a secretária Marisa Sant Ana, que ratificou a importância do
trabalho dos Conselheiros perante as secretarias que representam, no

momento, em especial sobre a formação das Comissões internas de
Coleta Seletiva, (prevista pelo Decreto Municipal n.º 7.796/2014 – que
regula a Lei n.º 1.320/2002, sobre a ampliação do Programa de Coleta
Seletiva nos prédios públicos) aproveitando que o Conselho registrava
naquela data, comparecimento quase exclusivo de representantes do
Poder Público (com registro único de presença da ONG Viva Feliz e falta
justificada dos membros do Mackenzie). Outros temas de ordem legal

foram destacados pela secretária Ad Hoc: a vigência da Lei Federal n.º

11.445/2007, sobre saneamento básico; a vigência de Termo de
Ajustamento de Conduta sobre saneamento básico, assumido pela
Sabesp; Previsão de alteração de leis municipais: sobre obrigatoriedade
de ligação na rede de esgoto, com previsão de multas e a lei sobre

limpeza e conservação de terrenos no Município. Indicou também a
tendência de o Município adotar legislação municipal contra o
desperdício de água. Dada a oportunidade a todos para registro de
algum apontamento nada foi consignado. As 10h 55, a reunião foi
encerrada pela Secretária Ad Hoc, ficando registrada que a próxima
reunião do COMDEMA será realizada no dia 27 de março, 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,

documento

COMDEMA.

Sr.

será

Aparecido

Pires

disponibilizado

de

a

Castro,..............................Este

todos

os

representantes

Pauta para aproxima Reunião:
- Informações sobre o andamento da minuta do Plano Municipal de
Mata Atlântica (Técnico Ivan);
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do

- Breves Informações sobre o Decreto n.º 7.796 de 11 de fevereiro de

2014, sobre a ampliação do Programa Municipal de Coleta Seletiva e as
formações das comissões: municipal (formada por 1 representante das
Secretarias de Administração, SEMA, SSM e Sec. de Suprimentos e de
Cooperativa conveniada) e as internas, formadas por 3 representantes,
de

cada

secretaria

e

o

Prazo

para

14/04/2014. (Técnicos Yara e Bassan);

formação

das

Comissões:

- Explanação sobre a necessidade de envolvimento do terceiro setor
diante das questões municipais. (Técnica Vanessa);
- Posicionamento sobre o andamento dos trabalhos de saneamento,
com a Sabesp. (Técnico Zé Mendes).
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 – FALTA JUSTIFICADA.
Movieco – Movimento Ecológico
Cooperativa Unindo Forças
OAB – Ordem Advogados do Brasil
CAMP – Centro de Apoio Pré Profissionalizante de Barueri
IQS – Instituto de Qualidade e Sust. Da Região Oeste e Gde. São Paulo
Sind. Trab. E Empr. De Segurança e Vigilância de Barueri
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SEDET – Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho
Secretaria de Finanças
Secretaria de Assuntos de Segurança
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria de Saúde
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