27ª 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: 26/02/2015 às 9 horas.
Pauta: 

Apresentação do Sistema Produtor São Lourenço.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 9h15min.
Inicialmente a secretária ad hoc agradeceu a presença de todos, bem
como procedeu à leitura da ata da 26ª reunião, sendo ao final
aprovada pelos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o
Senhor Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e, passou a
informá-los sobre a reunião que teve com os responsáveis pelo
projeto do sistema produtor São Lourenço, esclarecendo tratar da
terceira maior obra do país, considerando os impactos ocasionados e
nível de importância. Informou que serão 80 km de tubulação,
envolvendo os municípios da região da Grande São Paulo, sendo que
em Barueri atingirá os bairros da Aldeia de Barueri, bem como os
lindeiros à Estrada Velha de Itapevi, sendo que em seu ponto de vista
este último sofrerá o maior impacto. Presente na reunião o Sr.
Alexandre, representante do Fórum da Aldeia, indagou o secretário
no tocante a ausência de comunicação dos responsáveis pelo projeto
perante a população, bem como sobre a intervenção que o projeto
realizará no Corredor Oeste, obra esta que está prestes a ser
concluída e , ao que tudo indica, passará por nova intervenção. Se
queixou da falta de comunicação entre os envolvidos nos projetos,
bem como a ausência de comunicação aos munícipes atingidos por
ela. O secretário também informou que a previsão para a conclusão
da obra será em julho/2016, no trecho Barueri. Também foi aventada
a dúvida quanto a existência de eventual plano de emergência em
caso de rompimento de adutora ou sub adutora. O técnico Marcos
Moura recebeu a palavra e explicou que as adutoras e sub adutoras
são monitoradas por sensores que captam a mudança de pressão e
que automaticamente envia aviso para o fechamento das válvulas.
Marcos asseverou os aspectos positivos do sistema produtor
asseverando após a conclusão da obra o município receberá por volta
de 4700l/s de água; que através do sistema e do CIOESTE o
município está implantando o programa PURA que atingirá as escolas
que consomem mais de 100m³/mês, programa este que conta com a
participação do FEHIDRO, onde serão instalados os equipamentos
para obter a redução do consumo, bem como será monitorado e
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apresentado um programa de educação ambiental nas referidas
escolas contempladas pelo programa. No uso da palavra, o
conselheiro Rubens, representante da Câmara Municipal, informou
que com a instalação de programa parecido com este, conseguiram
reduzir o consumo em 50%. Os conselheiros representante da
CooperYara e Sindsver precisaram se retirar da reunião antes de seu
término, em razão de outros compromissos assumidos. O Conselheiro
Dario, representante da Secretaria de Cultura, propôs um programa
de controle destinado às secretarias municipais visando a diminuição
do consumo de energia e água, uma vez que os próprios recebem
contas individualizadas, sendo fácil, pelo menos em tese, seu
controle. A Conselheira Maria Helena propôs a confecção de
documento destinado a todos os gestores dos próprios públicos,
principalmente às escolas esclarecendo sobre a crise hídrica e
recomendando os cuidados sobre a redução do consumo de água e
energia. Às 10h50min, a reunião foi encerrada pela secretária ad hoc,
ficando registrada que a próxima reunião do COMDEMA será
realizada no dia 19/3/2015, às 9 horas da manhã, nesta
Secretaria, tendo em vista que no dia 26/3 será ponto facultativo no
município, sendo a pauta o convite aos responsáveis do Sistema
Produtor São Lourenço para que participem da reunião, fornecendo
maiores detalhes sobre o projeto, bem como prestando os
esclarecimentos aos conselheiros. 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:

  Convidar os responsáveis pelo Sistema Produtor São
Lourenço para apresentar maiores detalhes sobre o
projeto, bem como sanar as dúvidas dos conselheiros.

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
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OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
CENTRO PAULA SOUZA – Fatec Barueri
Cooperativa Unindo Forças
Secretaria de Saúde
Secretaria de Planejamento e Urbanismo


Munícipe e membro da sociedade Civil que não compõem do
COMDEMA e compareceram à reunião de forma espontânea:
pelo Fórum da Aldeia: Sr. Alexandre.
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