40ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA
Local: Auditório da Secretaria de Esportes
Data: 28/4/2016, às 9 horas.
Pauta: - resposta do Ofício enviado pela Attend Ambiental;
- apresentação da carta manifesto do Programa Barueri Cidade
Sustentável – Seminário Perda de água tratada no abastecimento
público;
- apresentação da Sala Verde e atividades desenvolvidas pelos
Educadores Ambientais no Parque Ecológico Tamboré;
- Apresentação dos
ambiental, serviço realizado
Ambiental.

procedimentos de
pelo Departamento

licenciamento
de Qualidade

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, no
Município de Barueri, na Sala Verde do Parque Ecológico Tamboré, foi dado
início aos trabalhos do Conselho. A reunião iniciou às 9h20min. Dando as boas
vindas aos conselheiros presentes, bem como aos novos membros
representantes da OAB/Subsecção Barueri, o Presidente do Conselho iniciou a
reunião sugerindo que a sala verde seja utilizada pelo conselho em próximas
reuniões, pois além de ser espaço destinado a essa finalidade dentre outras,
também por ser uma espaço da Sema não haveria mais necessidade de utilizar
o local cedido pela secretaria de esportes. A sugestão foi bem recebida pelo
grupo, ficando consignado deliberar sobre a questão ao final desta reunião. Ato
contínuo passou a palavra à secretária ad hoc que agradecendo a presença de
todos fez a leitura da ata da 39ª reunião, sendo ao final aprovada pelos
presentes. Também passou ao conhecimento dos conselheiros o conteúdo do
ofício resposta da Attend Ambiental, bem como dos demais documentos
expedidos os quais foram deliberados na reunião anterior. Ato contínuo passou
a palavra ao Sr. Janailton, representante do Comitê Barueri Cidade Sustentável,
que proferiu a leitura da carta manifesto expedido em razão do seminário
realizado com a temática sobre a perda de água tratada no abastecimento
público, sendo ao final solicitado apoio do COMDEMA quanto aos avanços junto
à SABESP e ARSESP. Referido documento solicita apoio para resolução da
situação em conjunto, visando minimizar os índices de perda de água tratada
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no município, que é alto, apresenta algumas propostas, bem como solicita junto
a ARSESP apoio no tocante a cobrança de cumprimento do contrato firmado
com a SABESP; propõe melhorias nos canais de comunicação com a SABESP;
cobra junto à SABESP transparência nas informações sobre o assunto; cobra a
ampliação de investimentos em infraestrutura da rede; pretende intensificar a
penalização dos infratores, dentre outras medidas que o COMDEMA também
entenda necessária, também solicitou apoio do Comitê de Bacias da APA Várzea
do Tietê. Ao final da apresentação o conselho já decidiu em acatar a carta
manifesto e abrir para as manifestações dos conselheiros e demais
participantes. Fazendo uso da palavra o secretário adjunto da SEMA, Aparecido,
esclareceu sobre a problemática que o Parque ecológico vêm sofrendo no
tocante ao abastecimento e distribuição de água, cuja conta é paga única e
exclusivamente pelo município de Barueri, sendo que o abastecimento atinge
além dos Parque ecológico Barueri, também área que está situada no município
de Santana de Parnaíba, informou que por diversas vezes tentou contato com o
município vizinho, bem como com a SABESP para solucionar o conflito e até o
momento não foi atendido. Por fim, esclareceu que além de abastecimento
irregular, também as tubulações são antigas e requerem substituições e, como
não conseguiu apoio com a SABESP, a SEMA irá se reunir coma ARSESP no
próximo dia 3/5 para solucionar o problema, razão pela qual sugere que nesta
oportunidade seja encaminhado documento à ARSESP para posicioná-la
também no tocante ao tema da carta manifesto, inclusive convidando ARSESP e
SABESP a participar de reunião com o COMDEMA. A conselheira Helena
manifestou, sugerindo abordar também a questão sobre o esgoto que continua
sendo jogado no lago que está dentro do Parque Ecológico, poluindo-o. A
conselheira Olga pontuou mesmo com a crise, a SABESP demora para
atender reclamações sobre vazamento, exemplificando com um caso ocorrido
no condomínio onde reside, na Aldeia da Serra, em que um vazamento
significativo demorou aproximadamente dois meses para ser contido, a
despeito de registros de queixas de toda ordem, inclusive na ouvidoria da
SABESP. Vanessa do núcleo de Comunicação da SEMA também fez sua
contribuição informando que Barueri está em 3º lugar no ranking do Estado
que mais gasta água tratada por dia por habitante, sendo 136/l/d/h. A
conselheira Dra. Mitie fez critica quanto ao índice apresentado, posto que
existem regiões no município que não contam com abastecimento público
(p.ex.: Jardim dos Altos), então questiona como foi gerado o índice. Por fim, o
servidor Marcos Moura, do Departamento de Qualidade Ambiental, manifestou
apoiando a carta e comprometendo-se a apresentá-la na próxima reunião do
Comitê de bacias da APA Várzea do Tietê. Desta feita, todos os conselheiros
manifestaram favoravelmente em encaminhar a carta à ARSESP e SABESP, bem
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como convidá-los a participar da reunião do próximo mês. Dando continuidade
a pauta da reunião, a secretaria ad hoc passou a palavra aos servidores do
Departamento de Qualidade Ambiental, os quais apresentaram os
empreendimentos que estão solicitando as licenças ambientais para sua
instalação ou operação, visando dar ciência aos conselheiros, conforme
disposto em lei, asseverando que os mesmos poderiam interromper e solicitar
informações a qualquer momento da apresentação. Assim, foram apresentados
os licenciamentos das seguintes empresas: Eltro Mica Ltda., CNPJ
55.131.890/0001-62, solicitando renovação de LOR; Eco Fresh Ind. E Com.
De Alimentos Ltda., CNPJ: 03.400.795/0001-13, solicitando LO; Graf
Máquinas Texteis Ind e Com. Ltda., CNPJ: 45.544.525/0001-26, solicitando
LOR; Praticpack Ind. E Com. De Equipamento Ltda., CNPJ:
17.364.219/0001-72, solicitando LO; Tig Ind. E Com. Produtos Cosméticos EIRELI, CNPJ: 21.399.401/0001-36, solicitando LO; Solumax Soluções e
Tecnologia Ltda., CNPJ: 05.326.166/0003-97, solicitando LPI e Immense
Indústria e Comércio de móveis Ltda., CNPJ: 03.094.450/0001-89,
solicitando LOR. Não havendo mais esclarecimentos, a apresentação foi
encerrada. Com a presença do servidor Tiago, responsável pela Sala Verde, fez
uso da palavra, apresentado o espaço a todos presentes, bem como
informando sobre as atividades de educação ambiental desenvolvidas no
parque ecológico, findando sua apresentação agradecendo a presença de todos
e colocando o espaço à disposição para o que for necessário. Por fim, foi
acatado que as próximas reuniões do COMDEMA serão realizadas na sala verde
do Parque Ecológico Tamboré e, que pauta da próxima reunião será o convite
da ARSESP e SABESP para tratar sobre o assunto da carta manifesto. Ao final
os conselheiros da COOPERYARA procuraram a secretária ad hoc para sugerir
como tema da próxima reunião a questão relativa sobre a coleta seletiva
municipal, sendo-lhes informado que a proposta estaria inserida na presente
ata. Nada mais a ser discutido, às 10h50min, a reunião foi encerrada pela
secretária ad hoc, ficando registrada que a próxima reunião do COMDEMA
será realizada no dia 19/5/2016, às 9 horas da manhã, na Sala Verde
do Parque Ecológico Tamboré. 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. Eduardo
Assarito,.................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:
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FATEC Barueri
CAMP – Centro de Apoio Pré Profissionalizante de Barueri
MOVIECO – Movimento Ecológico
SINDSERV – Sindicato dos Servidores Municipais de Barueri
Secretaria de Obras
Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o COMDEMA e
compareceram à reunião de forma espontânea:
Joel Marcelino de Souza,
Marco Antonio Lorentz – SEMA e
Dr. Rodrigo Bauerman Schunck
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