26ª 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: 29/01/2015 às 9 horas.
Pauta:  Apresentação dos novos membros da sociedade
civil para atuar no COMDEMA.


Continuação da apresentação do Técnico Marcos Moura
sobre a atuação na SEMA nos Conselhos Estaduais, Fehidro
e Cioeste.

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze,
no Município de Barueri, em uma das salas desta Secretaria, foi dado
início aos trabalhos do Conselho. A reunião se iniciou às 9h20min.
Inicialmente o Senhor Presidente deu as boas vindas aos conselheiros
e, em especial aos novos membros. Informou sobre a ausência dos
membros representantes da FATEC Barueri, em razão de recesso
escolar. Explanou sobre a importância do COMDEMA e seus
representantes nas questões ambientais do município, bem como
sobre as dificuldades que o conselho suportou durante o ano de
2014, inclusive sobre as ausências contínuas dos membros
substituídos. Ao final, precisou se retirar da reunião por conta de
outros compromissos da Secretaria de Recursos Naturais e Meio
Ambiente que necessitam de sua condução, passando à secretaria ad
hoc, a continuidade da reunião. A secretária agradeceu a presença de
todos, bem como informou sobre a primeira composição do conselho
que ocorreu em agosto de 2012, cuja portaria foi revogada em abril
de 2013, sendo que a atual composição do conselho tem seu
mandato até abril do ano corrente; portanto, podendo os membros
ser reconduzidos a mais um mandato, nos termos da legislação
vigente. Por conseguinte repassou a palavra ao técnico Marcos
Moura, que retomando em breve explanação o conteúdo já tratado na
reunião do mês de novembro, deu continuidade a ela abordando,
dentre outros assuntos, sobre qual bacia o município de Barueri está
inserido, qual seja, Alto Tietê; abordando sobre os sistemas
produtores de água de nossa região e demais localidades do Estado,
informando sobre o novo sistema São Lourenço. Ao final, se
prontificou a disponibilizar aos senhores conselheiros o arquivo digital
de sua apresentação. Sugeriu que os conselheiros futuramente
possam conhecer o sistema produtor Alto Cotia. Também foi
aventada a possibilidade de ser agendada junto à Sabesp a visita na
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ETE Barueri para que possam conhecer também o sistema de
tratamento de esgoto. Por fim, os representantes da ONG Fórum da
Aldeia participaram da reunião, sendo que um de seus
representantes, Sr. Kleber de Oliveira solicitou à secretária executiva
que apresentasse aos conselheiros a demanda relativa ao Projeto de
Intervenção São Lourenço, diante dos transtornos que as obras já
estão ocasionando no bairro da Aldeia de Barueri, gostaria de contar
com o apoio do COMDEMA para solicitar informações dos
responsáveis pela obra no tocante ao cronograma da obra, eventuais
intervenções afetas ao município de Barueri, plano de comunicação à
comunidade atingida, eventual conscientização da população local
sobre o sistema e seus benefícios. Indagou, ainda, outro tema já
abordado anteriormente na reunião do conselho sobre o papel do
município de Barueri no tocante à crise hídrica. Questionando sobre
quais as ações adotadas pelo município, bem como sobre o projeto
firmado com a FIEB e qual o avanço nesta área. Às 11h, a reunião foi
encerrada pela secretária ad hoc, ficando registrada que a próxima
reunião do COMDEMA será realizada no dia 26/2/2015, 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:
  A ser definida.
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
MOVIECO – Movimento Ecológico
CAMP – Centro de Apoio Pré Profissionalizante de Barueri
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
Secretaria de Saúde
Secretaria de Cultura e Turismo


Munícipes e membros da sociedade Civil que não compõem do
COMDEMA e compareceram à reunião de forma espontânea:
pelo Fórum da Aldeia: Kleber de Oliveira, Paulo Claro e José
Carlos
Neves
Mascarenhas,
individualmente,
Renata
Domingues Rodrigues Aguiar.
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