33ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA
Local: Auditório da Secretaria de Esportes
Data: 27/8/2015, às 9 horas.
Pauta:
- Apresentação dos projetos desenvolvidos na secretaria
- Informações sobre os trabalhos realizados pelo Comitê de
Bacias
Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 9h30min,
tendo em vista a ausência de quórum. Dando as boas vindas aos
conselheiros presentes, a secretária ad hoc fez a leitura da ata da 32ª
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 reunião realizada no dia
25/8 entre os representantes da Attend Ambiental e o Secretário
Municipal dos Assuntos de Segurança a respeito da fiscalização dos
caminhões que transportam os efluentes para tratamento. Também
comunicou sobre o convite do Sr. Prefeito a respeito da audiência
pública sobre o orçamento participativo que será realizada no dia no
dia 29/8, das 8 às 12h, no ITB do Jardim Paulista, sendo que a
conselheira Cláudia informou que participará da audiência
representando o COMDEMA. Ato contínuo, passou a palavra ao
servidor Mauro, do núcleo de comunicação e eventos da SEMA, o qual
realizou apresentação sobre os trabalhos e projetos que estão sendo
desenvolvidos na SEMA. Em seguida, foi dada a palavra ao
conselheiro Marcos Moura, que informou sobre os trabalhos que estão
sendo desenvolvidos no Comitê de bacias, bem como sobre os
questionamentos que o comitê dirigiu ao governo do estado e à
Sabesp, relativo aos licenciamentos, custos, mitigações e
compensações das obras emergenciais de combate à crise hídrica
RMSP. Referente à outorga do Sistema Cantareira foi informado que o
Comitê de Bacias do PCJ aceitou a proposta feita pelo Comitê do Alto
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Tietê, sendo que referido documento pode ser consultado no
endereço: www.comiteat.sp.gov.br. Ao final da reunião o Sr.
Presidente do conselho esclareceu que participou da audiência pública
sobre a crise hídrica, realizada na sede do Ministério Público do
Estado, esclareceu que a outorga conferida do sistema Cantareira não
condiz com a efetiva produção de água que o sistema trabalha,
pontuou como entendimento que para melhor eficiência e
enfrentamento da crise hídrica, o poder público deve investir em
tratamento de esgoto a transpor sistemas de abastecimento.
Também falou sobre as cartilhas desenvolvidas na secretaria, com
apoio de parceiros, sendo elas instrumento de reforço para a efetiva
implantação do Plano Municipal de Mata Atlântica. A ouvinte Renata
pediu a palavra para compartilhar uma situação que presencia
diariamente quando utiliza a linha da CPTM. Pontuou a situação de
pessoas que ficam na área lindeira a linha de trem, no município de
Carapicuíba, muitas vezes usuários de drogas, bem como o
lançamento de esgoto das residências que estão ao entorno. O
presidente alertou sobre a importância de problemas sociais e
ambientais serem tratados de forma regionalizada, uma vez que tais
questões não possuem barreiras. Ao seu entender não existe outro
caminho para amenizar os impactos senão trata-los de forma
regionalizada. Marcos Moura sugeriu como tema para a próxima
reunião abordar a questão do Córrego Garcia, bem como da obra do
coletor secundário. Às 11h, a reunião foi encerrada pelo secretário e
Presidente do COMDEMA o qual agradeceu a presença de todos,
ficando registrada que a próxima reunião do COMDEMA será
realizada no dia 24/9/2015, 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
Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente
Av. Henriqueta Mendes Guerra n°1.124- Jd. São Pedro-Barueri - SP - Fone: 4199-1500 - CEP: 06401-160 - E-mail:
sema@barueri.sp.gov.br

MOVIECO – Movimento Ecológico
CAMP – Centro de Apoio Pré Profissionalizante de Barueri
COOPERYARA – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais
Prestadores de Serviços de Reciclagem de Lixo do Município de
Barueri e região
SINDSERV – Sindicato dos Servidores Municipais de Barueri
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Secretaria de Saúde
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria de Obras
Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o
COMDEMA e compareceram à reunião de forma espontânea:



Mauro Pereira de Oliveira - SEMA
Renata D R Aguiar - Projov
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