20ªAta 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:31/07/2014 às 9 horas.
Pauta:
Retomar a Explanação do sobre o Plano Municipal de
Arborização Urbana, bem como discustir e votar o
Projeto de Lei que institui o Plano Municipal.
Aostrinta e um diasdias do mês de julhode 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 às
9h20min, no aguardo dos conselheiros faltantes, bem como da
servidora Gabriela que estava em atendimento na secretaria. O
Senhor Secretário iniciou a reunião informando aos senhores
conselheiros sobre a importância do Plano Municipal de Arborização
Urbana, bem como expôs seu ponto de vista quanto a diversidade
das espécies arbóreas constantes no anexo do plano. Esclareceu que
em seu modo de entender tais espécies deveriam ser reduzidas, bem
como apresentou fotografias de outros municípios onde foram
plantadas arvores das espécies “oiti”, sugerindo, ao final, discussão
no tocante a tal observação. Despediu-se antecipadamente em razão
da realização de reunião com a equipe que irá administrar o Parque
Ecológico Tietê Tamboré, o que acontecerá a partir de amanhã,
incumbindo aos técnicos desta Secretariaa prosseguir com os
trabalhos juntamente com os conselheiros apontados na lista de
presença anexa. Agradecendo a presença de todos a secretária Ad
Hoc, Ana Paula Rodrigues Silva, entregou a ata da19ª Ata de Reunião
do Comdema aos conselheiros para leitura e rubrica confirmando a
aprovação. Seguindo a sequência dos trabalhos, foi dada a palavra à
técnica Gabriela, do Departamento de Áreas Verdes que realizou a
leitura do Projeto de Lei que institui o Plano Municipal de Arborização
Urbana. Durante a leitura algumas intervenções ocorreram, sendo
combinado que os conselheiros anotassem suas dúvidas e, ao final,
seriam apresentadas e discutidas. Ao final da leitura do projeto de lei
e, após discussão dos pontos assinalados, os conselheiros
deliberaram no seguinte sentido: a) alteração da redação do artigo
10, o qual passará a constar nos seguintes termos: “Art. 10. Os
novos estacionamentos coletivos de veículos ao ar livre, públicos ou
privados, deverão ser arborizados, conforme estabelecido no Manual
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de Orientação Técnica de Arborização Urbana de Barueri. Parágrafo
único. Em caso de reforma ou adequação dos estacionamentos
coletivos de veículos ao ar livre já existentes deverão observar os
critérios estabelecidos no Manual de Orientação Técnica de
Arborização Urbana de Barueri.”; b) correção da palavra sul por
norte, no inciso III, do artigo 28; c) correção do número 38 por 36,
no artigo 37; por fim, no tocante a lista das espécies arbóreas
constante do anexo do Plano Municipal de Arborização, os
conselheiros a mantiveram, sem alterações. Ao final da votação todos
manifestaram favoráveis à aprovação do Plano Municipal, ressalvando
as alterações acima mencionadas. Seguindo a reunião, o
representante da ONG MOVIECO fez uso da palavra, informando aos
seus pares sobre o Projeto Via Verde, que é conduzido pela ONG nas
dependências da área militar localizada neste município e, que o novo
comando militar solicitou a retirada das mudas, bem como a
desativação do viveiro em sua área, que é desejo da MOVIECO
oferecer o viveiro e toda a estrutura ao Município de Barueri e, para
isso comunica seus pares. Foi decidido que a notícia seria
encaminhada ao Presidente do COMDEMA (Secretário de Recursos
Naturais e Meio Ambiente) para verificar a viabilidade da proposta. Os
senhores conselheiros foram informados que o Presidente sugeriu
como pauta para a próxima reunião a ida dos membros ao Viveiro
Municipal,
Cetas,
Aterro
(desativado)
e
Cooperyara
para
conhecimento dos trabalhos lá desenvolvidos, o que foi muito bem
recebido por todos, deliberando-se, desta forma, que a próxima
reunião será feita na forma de visita a estes espaços. 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 28 de agosto, 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. Aparecido Pires de Castro,..............................Este
documento será disponibilizado a todos os representantes do
COMDEMA.

Pauta para aproxima Reunião:
•

Visita ao Viveiro Municipal, Cetas, Aterro (desativado) e
Cooperyara.
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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
ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ
PUC – PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
IQS – Instituto de Qualidade e Sust. Da Região Oeste e Gde. São Paulo
Sind. Trab. E Empr. De Segurança e Vigilância de Barueri
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria de Obras
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