32ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA
Local: Auditório da Secretaria de Esportes
Data: 30/7/2015, às 9 horas.
Pauta:
- Apresentação do Programa Estadual Município Verde Azul
- Apresentação da empresa Attend Ambiental sobre a
instalação da estação de pré tratamento de efluentes,
realizado no município

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, no
Município de Barueri, no auditório da Secretaria de Esportes, foi dado
início aos trabalhos do Conselho. A reunião iniciou às 9h10min.
Inicialmente a secretária ad hoc agradeceu a presença de todos e
procedeu a leitura da ata da 31ª reunião, sendo ao final aprovada
pelos presentes. Em seguida, justificou a ausência do Sr. Presidente
do COMDEMA no início do encontro. Informou aos conselheiros sobre
a sugestão apresentada na reunião passada por Marco Moura quanto
a indicação dos servidores das demais secretarias para participarem
na elaboração do Plano Diretor, neste sentido foi informado que já
existe decreto municipal constituindo a comissão, a qual os
secretários envolvidos já nomearam seus representantes, sendo que
na SEMA foram nomeados os servidores Ricardo Pinto, Ana Paula
Rodrigues Silva e Ivan Vanderley Silva. Com relação a reunião
ocorrida na SDPD, relativa a apresentação do desenvolvimento dos
trabalhos para a confecção do plano diretor foi esclarecido que os
servidores da SEMA lá estiveram e após ouvirem o Secretário de
Planejamento como seria desenvolvido o trabalhado, acreditam não
ter sido oportuno naquele momento formalizar a entrega do plano
municipal de mata atlântica, ato este que será realizado em momento
mais oportuno. Ato contínuo passou a palavra à servidora Marcelle,
do Departamento de Planejamento Ambiental, a qual apresentou o
conteúdo relativo ao Programa Estadual Município Verde Azul,
informando sobre as diretivas do programa, os aspectos alcançados e
pontuados e os desafios que existem em face do município. Seguindo
a pauta fora dada a palavra à Sra. Ivana, representante da empresa
Attend Ambiental, a qual proferiu sua apresentação esclarecendo que
a empresa foi constituída com o propósito específico de implantar e
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operar estação de pré-tratamento de efluentes não domésticos, cuja
estrutura de capital é composta de 45% SABESP e 55% ESTRE. Que
referida empresa tem como motivação disponibilizar solução para
pré-tratamento de efluentes que não podem ser despejados
diretamente na rede de esgoto. Tendo como área de atuação: aterro
sanitário (chorume); construção civil e eventos (banheiros químicos)
e auto fossa (limpeza de rede de esgoto). A empresa está instalada
em área adequada, no setor especial de integração do zoneamento
municipal, contando atualmente com 42 funcionários, dos quais 25
são moradores da região e, que procuram em suas atividades
fomentar suas necessidades junto ao comércio do bairro da Aldeia
(floricultura, cartório, restaurantes etc.). Estão licenciados junto ao
órgão estadual para tratamento de duas linhas de trabalho verde
(alta carga orgânica) e marrom (alta carga de sólidos). Em
atendimento a mitigação dos impactos ambientais elencou as
seguintes realizações: a) plantio de 490 mudas em área de APP,
próximo ao Rio Cotia; b) quanto ao consumo de água, instalaram
cisternas que captam água de chuva para utilização na lavagem de
piso, descarga etc; c) quanto ao consumo de energia, instalaram
placas de aquecimento solar; d) para a realização de deposição do
resíduo resultante do pré tratamento, estes são encaminhados ao
aterro na cidade de Itapevi, conforme licença CADRI 32007388; e) foi
instalado filtro biológico para tratamento de odores; f) quanto a
emissão de ruídos foi instalado cobertura na praça de descarga e a
circulação dos caminhões sem a marcha a ré e, por fim, estão se
organizando para implantar a coleta seletiva no local, sendo que para
tanto irá contatar a CooperYara buscando parceria neste sentido.
Quanto aos impactos ambientais no trânsito apresentou as rotas
sugeridas, entretanto reconheceu que a maioria dos motoristas não
respeitam, solicitando inclusive o apoio do departamento de trânsito
do município para intensificar a fiscalização desta prática, bem como
a eventual instalação de placas proibitivas em alguns locais. Também
disse que existe o manual destinado aos transportadores, cujas
exigências, reconhece que nem todos cumprem, em especial aqueles
que trafegavam nas vias internas das cidades. Se comprometeu a
analisar a possibilidade de proporcionar aos motoristas um curso
reforçando a observação das exigências legais no transporte de
produtos desta natureza. Asseverou que necessário uma parceria
entre a Guarda Ambiental e a empresa para realizar campanha de
conscientização destes profissionais, sendo inclusive, sugerido visita
da Guarda Ambiental, no interior da empresa e a realização de blitz,
por aquele órgão fiscalizador, nos trajetos indicados próximos a
empresa. Pela conselheira Giovana foi solicitado que a Attend cobre
também das empresas contratantes que exijam que seus motoristas
se adequem as regras de segurança e trânsito, bem como das rotas
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sugeridas, sob pena de não recepcionar o material para tratamento.
Ivana concordou que a Attend pode exigir do transportador a
observância legal. Pelo representante da Câmara foi perguntado
sobre a possibilidade da Attend realizar com os motoristas palestra,
abordando sobre a legislação de transporte e segurança, bem como
sobre o plano de emergência, sugerindo inclusive o treinamento.
Ivana informou que a empresa Attend já contratou a empresa
Suatrans Cotec, sendo ela responsável no atendimento de eventual
acidente. O conselheiro Ueber sugeriu a confecção, por parte da
Attend, de placas de sinalização como p ex. proibindo o retorno dos
caminhões sob o viaduto ao lado da estação e shopping. A
conselheira Olga perguntou sobre a compensação que será custeada
pela Attend em razão do empreendimento. Ivana informou que
referente ao assunto não pode fornecer maiores detalhes, mais que
ontem entregaram os relatórios de impacto de tráfego e vizinhança
ao município, estando a empresa aguardando os apontamentos e
mitigações que possam ser indicados pelo município. Por fim,
indagada sobre o cálculo constante da minuta de TAC relativo a
contrapartida, esclareceu que o fez com base na equação constante
da legislação municipal onde é utilizada a área construída e o índice
do metro quadrado construído.
Às 11h10 min, a reunião foi
encerrada pela secretário e Presidente do COMDEMA o qual
agradeceu a presença de todos, em especial os representantes da
Attend Ambiental, ficando registrada que a próxima reunião do
COMDEMA será realizada no dia 27/8/2015, às 9 horas da
manhã, no auditório da Secretaria de Esportes. 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
CAMP – Centro de Apoio Pré Profissionalizante de Barueri
Secretaria de Educação
Secretaria de Obras
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Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o
COMDEMA e compareceram à reunião de forma espontânea:





Adriana Kelides Pereira – SEMA
Marcelle F Siqueira – SEMA
Ricardo Pelucio – Attend Ambiental
Ivana Wuo P Vidal – Attend Ambiental
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