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17 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: 24/04/2014 às 9 horas. 

 

Pauta:  

 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 quatro dias do mês de abril 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. A reunião se iniciou com 15 

minutos de atraso, no aguardo dos conselheiros faltantes. O Senhor 

Secretário apresentou a servidora Ana Paula, informando a substituição 

temporária da servidora Marisa, em razão de férias e licença gestacional. 

Mencionou também sobre as faltas da Sociedade Civil nas reuniões do 

Conselho e os prejuízos causados pela ausência, solicitando, por fim, a 

participação de todos os conselheiros. Diante da necessidade de se 

ausentar da reunião, o Senhor Secretário solicitou sua condução pelos 

técnicos desta Secretaria, na presença dos conselheiros apontados na 

lista de presença anexa. Agradecendo a presença de todos a secretária 

Ad Hoc, Ana Paula Rodrigues Silva, procedeu com a leitura da 16ª 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, do Departamento de Planejamento Ambiental, que 

informou aos conselheiros quanto ao Seminário Gestão Pública 

Sustentável, que será realizado no próximo dia 30/4/2014, tema que 

faz parte do Programa Cidades Sustentáveis, convidando todos a 

participarem; ressaltou sobre a importância da participação de todos em 

evento desta natureza. Dada a palavra à técnica Vanessa, inicialmente 

relembrou conceitos sobre a participação dos conselheiros no 
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Comdema; asseverou que a eficiência da gestão municipal se torna 

possível com auxílio dos conselhos que poderão apresentar respostas 

aos anseios da sociedade que representam e, que tal representatividade 

se torna eficiente na medida de sua atuação; esclareceu sobre a ação 

proativa que os conselheiros devem ter, transformando as informações 

recebidas pelos técnicos da SEMA em ações e, que tais reuniões se 

tornam um espaço de aprendizagem recíproca, de construção da 

democracia. A Conselheira Olga pediu a palavra e compartilhou a 

ocorrência de dano ambiental no Córrego Garcia, constatado por ela, eis 

que referido córrego passa nos fundos da propriedade do Mackenzie, 

cogitando, inclusive, proposta de conter o lixo que vem da comunidade 

ali próxima. Apontou que se sentiu impotente quando já compartilhou o 

caso anteriormente e não viu intervenção do Poder Público. Também 

manifestou sobre o caso do Lago Orion, em Aldeia da Serra, no qual 

mesmo ocorrendo manifestação contrária da população local, não foi o 

suficiente para impossibilitar a construção de residências em seu 

entorno. A Conselheira Jordânia também compartilhou sua experiência 

em contribuir com reportagem realizada em seu bairro intitulada “40 

anos de Alphaville”, material esse que será objeto de publicação em 

revista local. Por fim, a técnica Vanessa relembrou sobre os temas 

anteriormente abordados em reuniões, a saber: Plano Municipal de Mata 

Atlântica; Coleta Seletiva, URE Barueri, Programa Cidades Sustentáveis, 

Programa Município Verde e Azul, Tratamento de Esgoto, asseverando 

que em todos os tópicos os conselheiros não só podem como devem 

inserir sugestões pertinentes e até mesmo fomentá-los com outras 

informações e debates. Após a fala da técnica Vanessa, o técnico José 

Mendes retomou o assunto sobre o saneamento básico da cidade, 

pontuando um a um o inicio das obras de construção de coletores, bem 

como o que está faltando para sua conclusão e, ainda, quais as 

justificativas apresentadas pela Sabesp para o término de tais obras e 

sua efetiva ligação. Apresentou as previsões de conclusão de algumas 

obras ainda para este ano, a partir do segundo semestre; e outras no 

decorrer do ano de 2016. Informou que o esgoto da região de Alphaville 

e Parque Imperial ainda estão sendo despejados no rio tietê e no lago do 

Parque Ecológico Tietê Tamboré, embora a rede daquele local já estar 

pronta com recursos particulares, sua previsão para operação será a 
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partir de setembro/2014. Esclareceu que a ETE de Aldeia da Serra já está 

recebendo e tratando 40% do esgoto da Aldeia. Por fim, o técnico Zé 

Mendes introduziu discussão sobre a água, em razão dos baixos níveis 

da reserva dos sistemas que abastecem nosso município. Apresentou 

um breve relato sobre o sistema de abastecimento de água na região da 

Grande São Paulo, bem como de nossas bacias, informando sobre o 

projeto que a Sema vem desenvolvendo com a FIEB, para análise das 

águas das micro bacias e nascentes existentes em nosso município e, 

ainda, sobre as diligências realizadas por ele e o técnico Ricardo, em 

outras secretarias, em especial na Saúde, buscando alternativas em caso 

de eventual necessidade e de exploração de aguas subterrâneas e coleta 

de dados junto ao DAEE sobre os poços artesianos existentes no 

município. Dada a oportunidade a todos para registro de algum 

apontamento nada foi consignado. As 11h 30min, a reunião foi 

encerrada pela Secretária Ad Hoc, ficando registrada que a próxima 

reunião do COMDEMA será realizada no dia 29 de maio, às 9 horas da 

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. 

 

 

Pauta para aproxima Reunião: 

 

 Explanação sobre o sistema de abastecimento de água da região 

da Grande São Paulo. (Técnico Zé Mendes). 

 Explanação sobre as medidas que a SEMA vem adotando sobre 

eventual captação de recurso hídrico, bem como convênio firmado 

com a FIEB para análise das aguas das micro bacias e nascentes 

existentes em nosso município. (Técnico Ricardo Pinto) 
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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 

 

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 dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

Secretaria de Finanças 

 

Secretaria de Educação 

 

Secretaria de Cultura e Turismo 

 

Secretaria de Obras 

 

Secretaria de Saúde 

 

 


