31ª 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: 11/6/2015 às 9 horas.
Pauta: - Apresentação do Plano Municipal de Preservação de Mata
Atlântica de Barueri
Aos onze dias do mês de junho 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 extraordinária se iniciou
às 9h15min. Inicialmente a secretária ad hoc agradeceu a presença
de todos e procedeu a leitura da ata da 30ª reunião, sendo ao final
aprovada pelos presentes. Em seguida, passou a palavra ao Sr.
Presidente do COMDEMA que dando as boas vindas a todos informou
que o tema abordado na reunião é de suma importância para o
Município de Barueri, inovador e com vistas a melhoria do meio
ambiente em que vivemos. Desculpou-se por precisar se ausentar da
reunião, em decorrência da sua participação na solenidade de
formatura do PROERD e, ato contínuo, passou a apalavra ao Diretor
do Departamento de Biodiversidade para apresentação do plano e
discussão com os senhores conselheiros. Dando continuidade aos
trabalhos Ivan iniciou sua apresentação do Plano Municipal de Mata
Atlântica informando aos senhores presentes que referido assunto já
havia sido abordado em cinco reuniões ocorridas anteriormente.
Asseverou que o plano é uma ferramenta de estratégia para proteção
do bioma mata atlântica existente no município, tendo em vista que
atualmente, segundo dados obtidos pelo departamento técnico de
áreas verdes da SEMA, somente 12,19% da área do município conta
com fragmento de vegetação nativa (mata atlântica). Esclareceu
também que proteger a mata atlântica não conflita com o
desenvolvimento urbano, por isso denomina o plano municipal como
instrumento de contribuição. Que o surgimento do plano decorre não
só do risco de extinção do bioma, mas ainda da necessidade de
diagnosticar o ambiente da cidade. Indicou as legislações federais,
estaduais e municipais bem como a existência de questionamento
advindo do Ministério Público Federal em inquérito civil sobre a
proteção do bioma na cidade. Apresentou por capítulos o conteúdo ali
constante, a saber: Capítulo I: contexto geral, objetivos,
metodologia; Capítulo II: diagnóstico, dados sócio econômicos; físico
(clima, qualidade, geologia, geomorfologia, erosão, pedologia e
hidrogeologia), biótico (vegetação e fauna silvestre). Mencionou as
Unidades de Conservação existentes em nossa região ou próximas,
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quais sejam: APA Várzea do Tietê, Parque Estadual do Jaraguá (Pico
do Jaraguá) e Reserva biológica do Tamboré. Apontou as áreas
prioritárias para conservação, que atualmente no município são três:
área militar, aldeia da serra e bairro dos altos. Pontuou as principais
fontes de pressão que agem no sentido de comprometer a
preservação dos fragmentos de mata atlântica. Capítulo III: a
proposta da SEMA: dar maior proteção as áreas apontadas
transformando-as em unidades de conservação de uso sustentável,
na modalidade ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico,
modalidade que se encaixa com a proposta de proteção de bioma
específico, mantendo o bloco já existente, que não necessita de
domínio público, o que facilita a sua criação. O conselheiro Orlando
atentou o grupo sobre a possibilidade da ocorrência de
desmembramento da propriedade com a exclusiva finalidade de
burlar o plano e, legalmente o proprietário conseguir descaracterizar
o bloco do bioma, o que poderia causar prejuízo à unidade, tendo em
vista que foi explanado que em aldeia da serra, por exemplo, são
proprietários seis a sete indivíduos das áreas sugeridas e, que com a
especulação imobiliária existente no local, bem como a eventual
implantação de unidade de conservação, com certeza aqueles irão
procurar alternativas para descaracterizar a área e deixar de atender
a implantação do plano, uma vez que sua utilização sofrerá restrição.
Ivan agradeceu a observação e informou que irá solicitar auxílio nesta
questão, para fins de inserir no plano algum mecanismo que possa
coibir a prática acima aventada. Também foi informado aos
conselheiros que no próximo dia 17/6 às 19h na SDPD irá acontecer a
reunião sobre o plano diretor da cidade, promovida pela Secretaria de
Planejamento, sendo de suma importância a participação de todos na
elaboração do plano, inclusive com a presença dos conselheiros na
aludida reunião. Pelo conselheiro Marcos Moura inclusive foi sugerido
a confecção de ofício sugerindo ao Sr. Secretário de Planejamento
que inclua outros servidores de outras secretarias na comissão de
revisão do plano. Alguns conselheiros manifestaram a favor da
indicação, bem como da participação da reunião do dia 17, com a
entrega de cópia do plano aos membros designados para elaborar o
Plano Diretor do Município. Ao final da apresentação foi informado
que a entidade MOVIECO fez algumas indagações sobre o plano, as
quais foram pontuadas pelo expositor, sendo que algumas foram
rechaçadas pelos conselheiros, como o tópico sobre explorar a
questão de mudança climática e a inserção de definição de meta no
plano. Foi aceita apenas a sugestão de inserir o tema Agenda 21 no
plano. Ivan finalizou que irá inserir as questões acima no plano, bem
como irá apresenta-lo aos técnicos da Fundação Florestal, buscando
seu fortalecimento. Após as adequações pertinentes, irá apresenta-lo
aos demais setores institucionais com vistas a fortalecê-lo. Estando
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ele acabado para apresentação ao Senhor Prefeito para fins de
formalização seja por meio de lei ou decreto, este será primeiramente
apresentado em forma final aos conselheiros. Assim, os conselheiros
aprovaram o plano, com as ressalvas acima apontadas, de forma
unânime. No final da apresentação o conselheiro Correia informou
que a Attend ainda não procedeu as sinalizações dos caminhões na
forma sugerida em ofício anteriormente expedido, bem como
esclareceu que ocorreu outro derramamento de efluente na via
pública. Também pela secretária ad hoc foi informado que eles não
responderam ao ofício. Diante do exposto, os conselheiros
deliberaram em convidar o responsável pela empresa attend para
participar da próxima reunião para prestar esclarecimentos sobre as
atividades desenvolvidas pela empresa, de que forma estão
procedendo à fiscalização dos prestadores de serviços, sobre a
existência de plano de emergência em caso de acidentes e demais
questões de entender pertinentes para esclarecimento do conselho.
Às 11h50min, a reunião foi encerrada pela secretária ad hoc, ficando
registrada que a próxima reunião do COMDEMA será realizada
no dia 25/6/2015, 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.
Registro de Faltas Injustificadas: Os representantes –
titulares/suplentes – da Sociedade Civil e do Poder Público, abaixo
indicados, não compareceram nesta reunião, nem apresentaram
justificativas:
FATEC Barueri
MOVIECO – Movimento Ecológico
Cooperativa Unindo Forças
COOPERYARA – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais
Prestadores de Serviço de Reciclagem de Lixo do Município de
Barueri e Região
Secretaria de Educação
Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Secretaria de Obras
Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o
COMDEMA e compareceram à reunião de forma espontânea:


Nadine Miranda – USP Politécnica
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