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Registro da Reunião 
 
 
6ª Ata da reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA. 
 
 
Local: Sala de aula da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 
Data: 20/05/2013 às 15:30hs. 
Pauta: Apresentação da nova Gestão  
            Assuntos Gerais da Secretaria do Meio Ambiente 
            Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
 
 
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 15:30 horas, no Município de Barueri, 
em uma das salas da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente o Presidente, o Secretário 
Municipal e Presidente do Comdema, APARECIDO PIRES DE CASTRO, deu início aos trabalhos, 
primeiramente agradecendo a presença de todos. Em seguida solicitou uma breve apresentação dos 
conselheiros representantes do Poder Público e da Sociedade Civil. Feitas as apresentações, o 
Presidente tratou de algumas posturas diante da mudança de Governo; expôs sobre a importância da  
reunião desse Conselho com a Sociedade presente; debateu com os presentes sobre a importância 
em trabalhar em parceria com a Secretaria da Educação; observou a ausência de alguns 
conselheiros representantes da Sociedade Civil e Poder Público. O Presidente iniciou os temas 
destacados em pauta falando, primeiramente, sobre a dificuldade de administração financeira no 
tocante aos assuntos da esfera ambiental e sobre a possibilidade de compensação, em alguns casos. 
Citou que essas compensações poderão ser convertidas em verbas e depositadas no FUNDESB – 
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO DE 
BIODIVERSIDADE DE BARUERI; comentou também sobre a formação de um Conselho para 
administração desse Fundo. Citou a proposta de uma compensação ambiental revertida para 
construção do CETAS – CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES que foi 
construído com esse auxílio; fez um breve comentário sobre o funcionamento, procedimentos, 
triagem e objetivos do CETAS para a reintegração desses animais à natureza. Salientou, ainda, 
sobre a importância da Cidade de Barueri ser bastante procurada e indicada para a recepção de 
animais da cidade e demais regiões de São Paulo; frizou que essa recepção é somente de animais 
silvestres, mesmo que domesticados; ressaltou a existência de convênio de soltura desses animais 
depois de recuperados, licenciado pelo IBAMA. Comentou sobre o Plano de Saneamento Básico 
Setorial de Água e Esgoto, apresentado recentemente em audiência pública na Câmara Municipal. 
Destacou a importância desse Convênio para a renovação do contrato com a Sabesp para prestação 
dos serviços de saneamento no Município. Houve um espaço para discussão dos assuntos tratados 
com os conselheiros presentes. Em seguida, o Presidente retomou a fala tratando da construção de 
Parques Municipais para a população, em áreas verdes existentes na cidade e, sobre a possível 
negociação para trazer a administração do Parque Ecológico Tamboré para Prefeitura de Barueri, 
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com a finalidade em fazer melhorias no mesmo. O Presidente comentou ainda sobre alguns 
benefícios, entre eles: -Avanço na cidade –(em estudo) Licenciamento Ambiental junto a CETESB 
através de convênio para baixos impactos como, moradia e empresas que não poluem, - Construção 
da URE – USINA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA E TRATAMENTO TÉRMICO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ressaltando-se que já estava em andamento desde o governo 
anterior, porém que faltam algumas licenças, -Uso de aterro particular em Santana de Parnaíba, 
ressaltando que esse uso está estipulado somente para mais 5 ou 6 anos, justificando alternativas 
para destinação final do lixo como, Eco Pontos para facilitar coletas e construção da URE com a 
mesma tecnologia de uma já existente em Paris, salientando que não haverá mal cheiro, poluentes, 
etc. devido a essa tecnologia que será a 1ª no Brasil. –Aumentar a reciclagem de 3% para 6% ao 
ano e ampliação da cooperativa. O Presidente falou ainda sobre um programa de incentivo, mais 
dinâmico, para desenvolver essa consciência nas Escolas; ressaltou sobre a poluição causada devido 
a problemas no trânsito da cidade. Logo após, o conselheiro titular representante da IQS, Sr. Mário 
Jorge, iniciou uma nova discussão com os demais conselheiros sobre uma usina de destinação de 
resíduos no Rio de Janeiro. Finalizada a discussão, em seguida, a conselheira Rosália, representante 
da Secretaria de Educação, confirmou a parceria com a SEMA e, comentou sobre novos projetos de 
incentivo à reciclagem. Finalizando, foi definido entre os presentes que as próximas reuniões 
ocorrerão, prioritariamente, nas últimas quintas feiras de cada mês, no intervalo de 9 e 11h. Antes 
do encerramento foi solicitado, pelos conselheiros, o encaminhamento, por e-mail, de pauta das 
próximas reuniões, assuntos, eventos e Estatuto do COMDEMA para todos conselheiros.E por nada 
mais haver a ser tratado, a reunião foi encerrada às 17horas. E, eu José Augusto de Alcântara 
Santos, servindo de Secretário Ad Doc, lavrei a presente ata e assino ________________________, 
juntamente com o Secretário e Presidente do Comdema, Sr. Aparecido Pires de Castro  
______________________.  
 
Registro de Faltas: 
 
Os representantes – titulares e suplentes – da Sociedade Civil e do Poder Público, abaixo indicados, 
não compareceram nesta Reunião. 
 
- Secretaria de Cultura e Turismo      Representante Titular: Dário Steller de Moura 
                                                           Representante suplente: Lívia Paulino Acosta 
 
- Associação Viva Feliz                     Representante Titular: Wilson Barbosa 
                                                           Representante suplente: Rizolene Maria dos Santos Rodrigues 
 
- ASSEAB                                         Representante Titular: Cícero Aparecido da Cruz 
                                                           Representante suplente: Hermórgenes Fernando Espirito Santo 
 
- Sind Trab Emp Seg Vig Barueri     Representante Titular: João Batista do Nascimento 
                                                           Representante suplente: Amaro Pereira da Silva Filho 
 


