4ª Ata da reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano - COMDEMA.

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e doze, no auditório (Plenarinho) da Câmara Municipal de
Barueri, às 09h00min, reuniram-se os membros do COMDEMA entre outros convidados, sob a presidência da
Senhora Tânia Mara Pereira da Silva, Secretária Municipal de Meio Ambiente, para participarem da reunião
mensal. A pauta proposta foi: 1) Substituição dos membros do poder público; 2) Apresentação do PRISMA –
Plano de Resíduos e Integração Sócio Ambiental e da URE Barueri – Unidade Recicladora de Energia 3)
Apresentação do vídeo do CAMP 4) Informes gerais. Estiveram presentes: IQS – Instituto da Qualidade e
Sustentabilidade da Região Oeste da Grande São Paulo, Cooperativa Unindo Forças, MOVIECO-Movimento
Ecológico, CAMP-Centro de Apoio e Monitoramento, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Segurança e Vigilância de Barueri, PUC Barueri- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Instituto
Presbiteriano Mackenzie, Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Câmara Municipal de Barueri,
Secretaria de Saúde, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Finanças, Secretaria
dos Assuntos de Segurança e Secretaria de Indústria e Comércio. Não estiverem presentes: Associação Viva
Feliz, OAB, ASSEB, ACIB, Secretaria de Projetos e Construções, Secretaria de Planejamento e Controle
Urbanístico, Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Educação. Primeiramente, a Presidente iniciou
agradecendo a presença de todos e informou os assuntos a serem tratados conforme a pauta. Em seguida
retomou a leitura e informou sobre o processo de readequação e alterações que está sendo realizado na Lei nº
2053/2011, do COMDEMA e na minuta do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Foi anunciada a substituição
dos membros do poder público, vereadores Melão e Dr. Marcos Schuller, ficando assim: titular Sr. Gertes Van
Roeij Zilis de Azevedo e como suplente Dr. Romildo Andrade de Souza Júnior. A Presidente passou a palavra
para o conselheiro do IQS, Sr. Mario Jorge Junqueira, que falou sobre a atual situação em que se encontra o
COMDEMA, que estaria passando da fase de planejamento para a parte prática e de execução solicitando o
empenho de todos os conselheiros daqui pra frente. Em seguida, a Presidente retomou e ressaltou a
importância da participação e a preocupação da sociedade na questão dos resíduos sólidos, comentando
sobre o PRISMA-Plano de Resíduos e Integração Sócio Ambiental como uma forma de popularizar a questão,
sobre as incubadoras de trabalho, como forma de apoiar iniciativas de sustentabilidade e principalmente, que
cabe ao Poder Público encontrar uma solução para o problema dos resíduos. Em seguida, convidou a todos
para estarem participando de uma audiência pública no próximo dia 13 de novembro, às 17h, na Câmara
Municipal que tratará sobre o assunto com a FOXX URE Barueri - Unidade Recicladora de Energia. Através do
representante da comissão de implantação, Sr. Juarez Araújo, que apresentou a empresa FOXX-URE e em
seguida exibiu um filme e palestra contendo uma proposta para funcionamento da futura usina de
incineração, no bairro da Aldeia de Barueri, tendo como modelo a URE de Paris. Durante a parte expositiva,
uns dos principais assuntos foram: o panorama geral sobre a destinação do lixo em Barueri, modelo de
funcionamento da usina de incineração em Paris e em outros países, parâmetros para comparação dos níveis
de poluição sonora, materiais particulados, gases nocivos, entre outros assuntos. O tempo a seguir, foi aberto
para promover um debate entre os participantes sobre os assuntos: licenciamento e fiscalização, impactos
ambientais e sociais no local, regime de concessão, principais benefícios para a região e o meio ambiente,
compensação ambiental, legislação ambiental, destinação final dos resíduos, entre outros. Ao final, a
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Presidente ressaltou que a gestão da Unidade Recicladora de Energia será gerida pela Secretaria de Recursos
Naturais e Meio Ambiente. A próxima reunião ficou definida para a discussão da metodologia de trabalho para
a aplicação do Fundo Municipal de Meio Ambiente e a exibição do vídeo do CAMP, que por motivos técnicos
não pode ser exibido. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Maria
Helena de Oliveira. Barueri, 18 de outubro de 2012.
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