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41ª Ata da Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA 

Local: Sala Verde do Parque Ecológico Tamboré 

Data: 19/5/2016, às 9 horas. 

Pauta:  - Apresentação da carta manifesto do Comitê Barueri Cidade 

Sustentável aos representantes da SABESP e ARSESP; 

             - Apresentação dos procedimentos de licenciamento 

ambiental, serviço realizado pelo Departamento de Qualidade 

Ambiental; 

      - Coleta Seletiva – informações sobre o desenvolvimento da 

coleta seletiva no município – demanda apontada pela Cooperyara. 

Aos dezenove dias do mês de maio 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 9h30min. Dando as boas vindas aos 

presentes o Presidente do Conselho iniciou a reunião agradecendo o 

atendimento do convite, saudando os representantes da Sabesp e Arsesp, Sra. 

Sônia Maria Mitri e Sr. Rodolfo Gustavo Ferreras. Ato contínuo passou a palavra 

à secretária ad hoc, que agradecendo a presença de todos fez a leitura da ata 

da 40ª reunião, sendo ao final aprovada pelos presentes. Prosseguindo com a 

reunião, passou a palavra à representante do Comitê Barueri Cidade 

Sustentável, que resumiu a trajetória do surgimento da carta manifesto, 

expedida em razão do seminário realizado com a temática sobre a perda de 

água tratada no abastecimento público. Frisou que o convite aos órgãos foi 

realizado com o intuito de unir esforços para diminuir o índice de perdas 

ocorrido no abastecimento municipal. Pontou como avanço na demanda as 

seguintes sugestões: melhoria nos canais de comunicação com a SABESP; a 

transparência nas informações sobre o tema; a ampliação de investimentos em 

infraestrutura da rede; e a penalização dos furtadores de água, dentre outras 

medidas que todos entendam necessárias. A seguir foi dada a vez ao 

representante da ARSESP, que inicialmente parabenizou o grupo pela iniciativa 

e agradecendo o convite, frisou que há a necessidade de distinguir os tipos de 

perdas existentes no sistema, quais sejam, as reais: oriundas de vazamentos e 

no uso operacional e as aparentes: oriundas de ligações fraudulentas ou 

ineficiência do hidrômetro, dentre outros exemplos. Asseverou que diante da 

complexidade, o tema deve ser trabalhado com estratégia. Apontou que a 
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ARSESP realiza vistorias junto à SABESP anualmente e, o relatório da última já 

está por ser publicado, tão logo seja, será enviado a este Conselho. Colocou-se 

à disposição para auxiliar os trabalhos nesta temática. Explicou que o índice 

apontado não representa a perda real e, que o indicador razoável estaria em 

10%, ou seja, o índice de Barueri em torno de 37% é mote para Sabesp e 

Arsesp trabalharem em conjunto com o município, Núcleo e Comdema.   Em 

seguida foi passada a palavra à representante da Sabesp, a qual esclareceu ser 

do Departamento de Planejamento da Unidade de Negócios Oeste, sendo que  

propôs a fazer o link com o setor específico da Sabesp que trata sobre as 

perdas. Informou que o contrato do município com a Sabesp foi assinado em 

março de 2015 e, que existe um cronograma de investimentos e modernização 

do sistema, previstos pra ocorrer nos 30 anos de vigência do contrato e, que 

desde a assinatura tais investimentos estão sendo realizados. Adriana interferiu 

a fala solicitando melhoria no canal do comunicação (195). Alexandre do Fórum 

da Aldeia pontuou sobre a questão do controle de pressão de água e a 

manutenção da rede de abastecimento. Sônia informou que existe instalado no 

bairro da Leopoldina em São Paulo um painel das válvulas de controle, que são 

monitorados dia e noite. Janailton solicitou informações sobre a questão do 

abastecimento do parque Ecológico, sendo que o Presidente informou que esta 

questão já está sendo resolvida. Sobre o questionamento do abastecimento do 

Bairro do Altos a representante não soube informar. Questionada sobre a 

durabilidade da rede, esclareceu que a renovação é gradativa feita ao longo da 

necessidade.  Por fim, asseverou sua disponibilidade para facilitar a 

comunicação da empresa junto ao Comitê e o Comdema. 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: VitorSystech Tecnologia Ltda. EPP, 

CNPJ 21.338.997/0001-64, solicitando LPI; MP Mac Press Hidráulica 

Industrial e comércio Ltda. EPP, CNPJ: 05.380.044/0001-08, solicitando LPI 

e Cyne Indústria e Comércio Eirelle ME, CNPJ: 13.034.349/0001-96, 

solicitando LPI. Não havendo mais esclarecimentos, a apresentação foi 

encerrada. Conforme solicitado pelos conselheiros da COOPERYARA, foi dada a 

palavra ao Sr.Eliseu que informou sobre a atual constituição da cooperativa, 

bem como pontuou as dificuldades ocorridas neste momento quanto a coleta 

efetuada pela empresa terceirizada pela prefeitura, uma vez que estão 

recebendo pouco material, que o serviço está sendo interrompido ao meio dia e 
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que não consegue ter acesso as informações pactuada no contrato celebrado 

entre o município e a Proactiva no tocante a coleta seletiva e envio do material 

à CooperYara. Solicita apoio do COMDEMA para obter as informações 

requeridas. Assim, diante da sugestão do Presidente do Comdema, foram feitas 

indagações que deverão ser dirigidas à Secretaria de Serviços Municipais, 

gestor da coleta seletiva, para esclarecimentos e posterior convite de servidor 

que responde pela demanda para prestar esclarecimentos ao Conselho. Qual o 

horário de trabalho dos coletores de material reciclável? Os funcionários da 

empresa recebem treinamento sobre o material que deve ser recolhido? Qual o 

critério adotado para a frequência da coleta? Qual o itinerário que deve ser 

obedecido? Essas foram as questões levantadas que deverão ser encaminhadas 

à Secretaria de Serviços Municipais. Ato seguinte foi dada a palavra à 

conselheira Giovana que informou aos demais sobre o ofício enviado pela 

ASSEAB à Secretaria de Obras e Meio Ambiente, questionando a obra da Via 

Parque e até o momento não obteve resposta. Elaine do Comitê Barueri Cidade 

Sustentável denunciou a atividade da empresa Sergal, no bairro Chácara Marco, 

que está ocasionando muitos transtornos aos moradores da região. Finalmente, 

Ana Maria convidou todos os presentes para participar do 2º Simpósio de 

Educação Ambiental que acontecerá na Cidade de Osasco no dia 15/6. Nada 

mais a ser discutido, às 11h10min, a reunião foi encerrada pela secretária ad 

hoc, ficando registrada que a próxima reunião do COMDEMA será 

realizada no dia 30/6/2016, 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: 

FATEC Barueri 

CAMP – Centro de Apoio Pré Profissionalizante de Barueri 

MOVIECO – Movimento Ecológico 

Colégio Presbiteriano Mackenzie 

Secretaria de Obras 

Munícipes e membros da Sociedade Civil que não compõem o COMDEMA e 

compareceram à reunião de forma espontânea:  
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Joel Marcelino de Souza,  

Marco Antonio Lorentz – SEMA; 

Raquel P Rodrigues – SSM; 

Sônia Maria Mitri – SABESP; 

Rodolfo Gustavo Ferreras  - ARSESP; 

Ana Maria da Silva – SEMA; 

Maria Aparecida Franco – Secretaria da Mulher; 

Karolyne Tenório Ramos – SEMA; 

Gabriel Marques de Aguiar; 

Janailton Reis – ODS/PCS; 

Eliana da Silva Ferreira – Secretaria de Administração; 

Rute Silva de Jesus – Secretaria de Administração; 

Alexandre de Oliveira – Fórum da Aldeia; 

José Maurício Bertolino Rosa – SEMA; 

Valdinei Soares de Souza – Fórum da Aldeia; 

Adriana Kelides Pereira – SEMA. 


