16 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: 27/03/2014 às 9 horas.
Pauta:


Informações sobre o andamento da minuta do Plano Municipal de
Mata Atlântica (Técnico Ivan);



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
formação das Comissões: 14/04/2014. (Técnicos Yara e Geovane
Bassan);



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).

Aos vinte e sete dias do mês de março 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. Por conta de alguns problemas
com a energia do prédio, a reunião se iniciou com cerca de 30 minutos

de atraso. Diante da ausência justificada do Senhor Secretário nesta

data, a reunião foi conduzida pelos técnicos desta Secretaria, na
presença dos conselheiros apontados na lista de presença anexa.

Agradecendo a presença de todos a secretária Ad Hoc, Marisa Sant Ana,

procedeu com a leitura da 15ª Ata de Reunião do Comdema. Realizada a

leitura, a ata foi aprovada por todos os presentes. Seguindo a sequência

dos trabalhos, foi dada a palavra à técnica Yara que informou aos
conselheiros quanto a vigência do decreto que trata sobre o programa
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municipal da coleta seletiva, bem como sobre a formação das

comissões; ressaltou sobre a importância da adoção do tema nos
próprios públicos, visando o aumento da coleta seletiva e, que as cores
dos cestos serão azul e cinza, esclareceu a importância do treinamento
das equipes das empresas terceirizadas que realizam os trabalhos de

limpeza nos próprios públicos; asseverou que é de suma importância a
participação dos representantes das secretarias municipais, aqui

figurando como conselheiros, e que também poderiam fazer parte das
comissões internas, finalizou agradecendo a todos e solicitando o apoio
ao programa; dada a palavra ao Bassan, o mesmo ratificou as palavras
da técnica Yara, informando, ainda, que as secretarias já estavam
divulgando as portarias no Jornal Oficial de suas comissões internas.
Dada a palavra ao técnico Ivan, inicialmente alertou os conselheiros no
tocante a ferramenta importante que eles obtém em suas mãos e é
pouco utilizada, acrescentou que seria muito importante que todos os
membros,

seja

sociedade

civil

ou

poder

público,

efetivamente,

participassem apresentando sugestões manifestando suas ideias nas
reuniões e efetivamente compareçam as reuniões. Informou que está
participando do curso de criação de unidades de conservação na reserva
da bioesfera, ministrado no Instituto Florestal, tema de importância para
o plano municipal de mata atlântica. Apresentou também um panorama
sobre o abastecimento de água e suas reservas; indagou como guardar
água? E ao final da apresentação argumentou que onde não houver mata
não haverá condições de reserva de água, portanto, de suma
importância o trabalho em conjunto dos técnicos, secretaria e

conselheiros focado na conservação das matas ainda existentes no

município. Diante do horário, não foi possível as manifestações dos
técnicos Vanessa e José Mendes, sendo que ambos participarão da
próxima reunião. Dada a oportunidade a todos para registro de algum

apontamento nada foi consignado. As 11h 20, a reunião foi encerrada
pela Secretária Ad Hoc, ficando registrada que a próxima reunião do

COMDEMA será realizada no dia 24 de abril, 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. Aparecido
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Pires de Castro,..............................Este documento será disponibilizado
a todos os representantes do COMDEMA.
Pauta para aproxima Reunião:


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.
Assoc. Viva Feliz – FALTA JUSTIFICADA
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.
Movieco – Movimento Ecológico
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
SEDET – Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho
Secretaria de Finanças
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Câmara Municipal de Barueri
Secretaria de Assuntos de Segurança
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria de Obras
Secretaria de Saúde
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