21ªAta 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:28/08/2014 às 9 horas.
Pauta:
Visita ao Viveiro Municipal, Cetas, Aterro (desativado) e
Cooperyara.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano 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 às 9h20min, no aguardo dos conselheiros faltantes. O Senhor
Secretário iniciou a reunião informando aos senhores conselheiros
sobre a importância deles conhecerem as áreas onde irão proceder as
visitas, eis que no futuro poderão melhor discutir e deliberar sobre
elas, também comentou sobre o convite do Sr. Prefeito para os
conselheiros participarem da votação e acompanhamento da
audiência pública referente ao orçamento participativo. Agradecendo
a presença de todos a secretária Ad Hoc, Ana Paula Rodrigues Silva,
procedeu a leitura da 20ª Ata de Reunião do Comdema, sendo ao
final aprovada pelos presentes. Por conseguinte, todos se dirigiram à
visitação do aterro, cooperativa, viveiro e Cetas. Durante o percurso
até a localidade, a conselheira Jordânia solicitou a intervenção da
SEMA no bairro onde reside (Vale do Sol), eis que escasso de
arborização, informando, ainda, sobre a quantidade de lixo que os
moradores jogam nas ruas daquele bairro. Iniciando-se pelo aterro
(desativado), o Sr. Presidente explicou a todos sobre as
circunstâncias em que foi elaborada e executada a obra de
recuperação do aterro, que antigamente era uma “lixão”, apresentou
a área de captação do chorume e explicou como é realizado seu
bombeamento e transporte para tratamento em São Paulo. Logo em
seguida, todos seguiram até as dependências da CooperYara, onde o
educador Walter e a cooperada Suzy apresentaram os trabalhos ali
desenvolvidos, bem como todas as fases da separação do resíduo
recebido e sua destinação final. Na sequência da visita,todos se
dirigiram ao viveiro onde a conselheira Andressa fez a apresentação
do espaço, bem como das atividades ali desenvolvidas, respondendo
as dúvidas dos demais conselheiros. Por fim, todos se dirigiram ao
CETAS onde foram recepcionados pelo veterinário Nilton o qual
apresentou e explicou todas as fases desde a recepção até a soltura
dos animais ali encaminhados. Finalizando a visita, os conselheiros
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manifestaram
o
contentamento
de
conhecer
os
espaços
apresentados. Apontaram, ainda, como pauta para a próxima reunião
a composição do conselho, eis que vários representantes da
sociedade civil têm faltado às reuniões, bem como foi sugerido pela
conselheira Jordânia o convite à CooperYara para integrar o conselho,
também ficou combinado que eventuais demandas poderiam ser
sugeridas no decorrer do mês, via e-mail. As 11h 30min, a reunião foi
encerrada pelo Presidente, ficando registrada que a próxima reunião
do COMDEMA será realizada no dia 25 de setembro, 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:
•

Discussão sobre a composição do Conselho.

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
MOVIECO – Movimento Ecológico
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
CAMP – Centro de Apoio PréPorfissionalizante 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
Secretaria de Educação
Secretaria de Obras

Membro da Sociedade Civil que participou da reunião:
Kleber de Oliveira – Fórum de Moradores da Aldeia
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