18 ªAta 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:26/05/2014 às 9 horas.
Pauta:


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 águas das micro bacias e nascentes
existentes em nosso município (Técnico Ricardo Pinto).



Explanação sobre o sistema de abastecimento de água da região
da Grande São Paulo (Técnico Zé Mendes).

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 20 minutos
de atraso, no aguardo dos conselheiros faltantes. O Senhor Secretário
não pode estar presente, em razão de atendimento realizado na
Secretaria no mesmo horário, incumbindo aos técnicos desta Secretaria
o início à reunião juntamente com os 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 17ª 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 ao
técnico Ricardo Pinto, da Assessoria Técnica de Gabinete, que levou ao

conhecimento dos conselheiros as matérias veiculadas recentemente na
imprensa sobre a falta d’água no Sistema Cantareira, bem como sobre o
aquecimento global e demais fatores que vem ocorrendo mundialmente

e influenciando na escassez deste recurso natural. Ressaltou sobre a
competência municipal para tratar sobre a matéria de saneamento

básico, em interesse local, bem como apresentou dados sobre operação
do sistema Cantareira, volume morto, população abastecida pelo
sistema,

diagnósticos

de

investimentos

previstos
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ano

2013/2015, dentre outros dados pertinentes ao assunto em pauta.

Apresentou a estratégia municipal, informando sobre reunião ocorrida
em 24/4 p.p. juntamente com a Covisa, Sema, SSM, Secretaria de Obras,
Saúde

e

representante

da

Sabesp,

onde

a

Sabesp

garantiu

o

abastecimento de água para a rede pública municipal de saúde e

escolas, enquanto perdurar a crise. Esclareceu que foi solicitado junto
ao DAEE o levantamento de poços profundos outorgados por aquele

órgão no território do município. Apontou inclusive o levantamento da
reserva disponível e distribuição por caminhões pela SSM e, ao final
comentou sobre ao aumento da capacidade de atendimento da demanda
pela ETA – Baixo Cotia, como plano da Sabesp. Apresentou mecanismos
de avaliação da eficiência das águas do município, esclarecendo que o
Plano Municipal de Saneamento foi apresentado por setores: Resíduos
Sólidos, em 2010; Água, Esgoto e Drenagem Urbana, em 2013, sendo
que o Plano de Resíduos será revisto no segundo semestre deste ano e
que todos os planos setoriais deverão ser compilados, atendendo a
Política Nacional de Saneamento Básico. Falou sobre o plano de
monitoramento das bacias e micro bacias e do convênio firmado com a
FIEB como instrumento de referência comparativa da melhoria gradual
da qualidade das águas. Por fim, sugeriu aos conselheiros a adoção de
medidas, que entende essenciais, melhor controle de perdas pela
Sabesp, pois o volume de desperdício é maior do que o volume de
abastecimento

e,

ainda,

implantar

sistema

municipal

de

poços

profundos (poços municipais), juntamente com o DAEE, para fins de
armazenagem de água que possam atender em casos emergenciais.

Após a fala do técnico Ricardo, o técnico José Mendes ratificou a
apresentação do Ricardo, esclarecendo, inclusive, que existem locais em

que 60% do esgoto são jogados diretos nas galerias de rede pluviais,
sendo que a tubulação de tais redes não foram projetadas para receber
o esgoto e, que diante de tal irregularidade, ocorrem danos na
estrutura, encurtando o tempo de vida útil da tubulação. Relatou fatos

ocorridos no município que devem ser combatidos, eis que particulares
ao executarem obras acabam danificando a rede, escondem o ocorrido,
e ligam seus esgotos na rede de águas pluviais, sem o menor temor em
serem

descobertos

e

penalizados.

Apontou

aos

conselheiros

a

importância de suas ações no tocante a combater tais irregularidades
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sugerindo a adoção de medidas fiscalizatórias pelas secretarias
envolvidas na concessão de autorização de obras, para que verifiquem

antes de expedir o habite-se se o empreendimento está com a ligação
de esgoto devidamente instalada à rede da Sabesp. Ao final, esclareceu
que no próximo dia 08/6 será entregue a obra do Coletor Garcia, sendo

um avanço nos trabalhos desenvolvidos com a Sabesp. Finalizada a
apresentação do técnico Zé Mendes, e já nos últimos instantes da
reunião, os conselheiros debateram e concluíram sobre a importância

em oficiar à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, buscando sugerir
maior rigor quando da emissão de habite-se das obras realizadas no
município, sugerindo somente emitir o documento após a conferência
dos itens constantes da carta de diretrizes que é emitida pela SABESP
em obras de médio e grande porte, ou em obra de pequeno porte
apresentando comprovante de ligação a rede, emitido pela SABESP.
Deliberaram, ainda, em oficiar à SABESP para que esta informe sobre as
medidas adotadas para fins de diminuir os índices de perdas existentes
e, no caso do programa de implantação do sistema municipal de poços
profundos seja determinado pelo Secretário da SEMA e Presidente do
COMDEMA a realização de estudos visando sua implantação do
município. Dada a oportunidade a todospara 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 26 de junho, às 9 horas da

manhã, nesta Secretaria. Eu, Ana Paula Rodrigues Silva, atuando como
SecretáriaAd

Hoc,

lavrei

a

presente

e

a

assino

a

presente

..............................., juntamente com o Secretário e Presidente do
COMDEMA,

Sr.

documento

será

COMDEMA.

Aparecido

Pires

disponibilizado

de

a

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

todos

os

representantes

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente

Av. Henriqueta Mendes Guerra n°1.124- Jd. São Pedro-Barueri - SP - Fone: 4199-1500 - CEP: 06401-160 - E-mail:
sema@barueri.sp.gov.br

do

Pauta para aproxima Reunião:


Explanação do Departamento de Planejamento Ambiental sobre o
Programa Município Verde Azul, Ciclo 2014.



Explanação sobre o andamento dos trabalhos de saneamento,
com a Sabesp (Técnico Zé Mendes).

Registro de Faltas Injustificadas:
Os representantes – titulares/suplentes – da Sociedade Civil e do Poder
Público, abaixo indicados, não compareceram nesta Reunião, nem
apresentaram justificativas.
ACIB – Associação Com. E Ind. De Barueri
OAB – Ordem Advogados do Brasil
ASSEA – Assoc. dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos,
Tecnólogos e Técnicos do 2º Grau 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 Educação
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria de Saúde

Membros da Sociedade Civil que compareceram espontaneamente à reunião:

Marcos Lopes Farias
Kleber de Oliveira – Fórum de Moradores Aldeia de Barueri
Renato Bacchi - IDEAAS
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