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REUNIÃO ORDINÁRIA 03/2020 
 
 
                                                                            Bauru, 29 de maio de 2020. 
 
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, de forma on-line, 
reuniram-se os conselheiros: Ana Elisa Moura Talon – SEPLAN; Roldão Antônio 
Pui Neto – SMS; Elton Rafael de Oliveira e Carlos Alberto Ferreira Rino - ambos do 
DAE; Marcelo Makino – Emdurb; Sirlei Sebastiana Polidoro Campos – SME; Leo 
Artur Marestoni – PAMB; Renato Theodoro Delgado - CDRS; Maria Izabel Merino 
de Medeiros – APTA; José Paulo Braga Sampaio – FF; Aloisio Costa Sampaio – 
UNESP; Lourenço Magnoni Junior – AGB; José Ricardo Scarelli Carrijo – Instituto 
Vidágua; Rita luiza Peruquetti – Unisagrado; Juliana Maria Pinheiro – OAB; Alfredo 
Neme Neto - Assenag; Dorival José Coral – Fórum Pró-Batalha; Klaudio Cóffani 
Nunes – Ciesp; Adilson Elias de Oliveira Sartorello – Secovi e André Luis Antunes 
de Almeida - CREA. Também esteve presente: Greice Nagela – JB/Semma; Carla 
Ghiler Costa – Consultora Ambiental; Airton Iosimo Martins – Secretário do Meio 
Ambiente; Luiz Miguel Axcar – Instituto Soma e Fernanda Cezario – SEMMA; 
Justificou a ausência: Gilda Maria Scalfi Carvalho e Elias Carneiro – ambos da 
SEMMA;Lélia Lourenço Pinto – Assenag e Eusébio Giraldes de Carvalho Junior – 
Asten. 1 – Orientações aos conselheiros sobre os procedimentos a serem 
adotados para a participação da reunião online; 2 – A proposta de uso dos 
Fundos Municipais, incluindo o FMMA considerando as necessidades 
financeiras da prefeitura para uso na área de saúde devido a Covid-19; 3 – 
Esclarecimentos sobre o novo edital de chamamento público para a seleção 
de projetos em linhas definidas pelo PAPPA com recursos do FMMA – Fundo 
Municipal do Meio Ambiente; 4 – Apresentação pela SEMMA dos 
procedimentos tomados em relação a Cessão Onerosa dos caminhões 
compactadores adquiridos com os recursos do FMMA e cedidos à EMDURB; 
5 – Esclarecimentos pela SEMMA sobre a proposta da PPP do lixo (Parceria 
Público Privada) considerando que o projeto já foi entregue à prefeitura; 6 – 
Outros assuntos. A reunião teve inicio as 9h10min pela plataforma on-line 
(https://meet.google.com/bax-amyd-ykt) 1 – Orientações aos conselheiros sobre 
os procedimentos a serem adotados para a participação da reunião online - 
Dorival esclareceu que não houveram as reuniões do mês de março e abril devido 
a pandemia do COVID19, e que a partir do decreto municipal  14.737 de 23 de abril 
de 2020 que no  artigo 1º estabelece: “por prazo indeterminado, que todas as 
audiências públicas necessárias para o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, a 
atualização da legislação e as reuniões dos Conselhos Municipais deverão se dar por meio 
de videoconferência”, as reuniões do Comdema retornarão mensalmente de forma 
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on-line. Acrescentou ainda que a Semma disponibilizou uma plataforma para a 
reunião, entretanto, por não dominar o recurso, preferiu realizar pela plataforma 
que já conhece. Adilson da Secovi sugeriu fazer pela plataforma Zoom, pois possui 
mais recursos. Dorival esclareceu que não possui a versão paga e que na gratuita 
a reunião duraria apenas 40 minutos. Adilson colocou que acredita que algumas 
entidades participantes do Comdema possuem a forma paga da plataforma zoom e 
que a cada mês uma entidade poderia disponibilizar a sua plataforma e poderiam 
viabilizar as reuniões seguindo com a proposta do Comdema Itinerante, que a cada 
mês é realizado em uma instituição. Dorival solicitou então que, quem puder 
disponibilizar a plataforma zoom, entre em contato com ele para combinar sobre a 
próxima reunião. 2 – A proposta de uso dos Fundos Municipais, incluindo o 
FMMA considerando as necessidades financeiras da prefeitura para uso na 
área de saúde devido a Covid-19 – Dorival colocou que devido o decreto de 
calamidade pública é possível que os recursos do FMMA sejam utilizados para 
combate da Covid-19, assim como os recursos de todos os Fundo Municipais. 
Esclareceu que foi publicado o edital Pappa com vistas a destinar os recursos do 
FMMA para projetos ambientais. O Edital ficou aberto por um período de 30 dias e 
não houve a apresentação de projetos nas áreas estabelecidas. A intenção era 
republicá-lo, entretanto houve a pandemia e sua publicação foi adiada sem data 
definida. O FMMA estava com um saldo de R$ 4.144.180,79 e, provavelmente, 
esse valor foi retirado das aplicações financeiras para ser utilizado no combate ao 
Covid19. Airton (Secretário do Meio Ambiente) esclareceu que os recursos do 
FMMA continuam aplicados e que ainda não foi resgatado. Acrescentou que, como 
houveram mudanças no projeto original de utilização destes recursos quando 
encaminhado pela Câmara, o prefeito preferiu retirá-lo. Ainda não se tem uma 
definição se haverá a necessidade de utilizar esse recurso, bem como da forma 
como isso se dará. Dorival questionou o Secretário Airton se haveria a 
possibilidade de uma parte dos recursos do FMMA ser utilizada para as questões 
ambientais. O Secretário Airton respondeu que é possível, se já houver algum 
projeto caminhando e será preciso que seja reservado o valor que a ser utilizado. 
Reforçou ainda que a Câmara precisa aprovar a utilização destes recursos, porém 
ressaltou a não intenção de apresentar projetos à Câmara, já que o município está 
recebendo verba estadual e federal para o combate a pandemia. Entretanto 
colocou que as verbas federais e estaduais recebidas são para utilização somente 
na área da saúde e o prefeito está preocupado com os outros setores, visto que a 
queda na arrecadação é notória. Carrijo questionou se os recursos poderiam ser 
utilizados para reformar o galpão da cooperativa Cootramat, para que a mesma 
volte a funcionar. Secretário Airton esclareceu que parte do galpão já está liberado 
e a outra parte será liberada esta semana. Acrescentou que visitou o galpão e 
conversou com a defesa civil e que a estrutura não foi abalada, sendo possível o 
retorno das atividades. Apenas o telhado terá que ser refeito e os técnicos já estão 
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trabalhando no projeto para que seja recuperado totalmente o local. Alfredo da 
Assenag, sugeriu reeditar o edital do Pappa para que parte dos recursos seja 
utilizada para os projetos e o restante para a situação de enfrentamento da 
pandemia. Também colocou que seria importante o Comdema saber de que forma 
o recurso foi utilizado (compra de testes, ou equipamentos). O Secretário Airton 
esclareceu que o dinheiro tem que ser direcionado com um destino definitivo 
detalhado em projeto e que a Câmara está participando ativamente deste 
processo. Acrescentou que está fazendo análise do projeto do Ecoverde do qual 
discutiu com o prof. Aloisio e com o Dorival. Maria Izabel comentou que houve um 
erro de entendimento no prazo de entrega dos projetos pelo no edital do Pappa e 
que a Apta estava com o projeto pronto na área de recursos hídricos. E que a 
autorização da Câmara para a publicação de um novo edital seria mais justo, do 
que a apresentação de projetos fora de editais. Dorival explicou que a republicação 
do Edital dependerá de saber ao certo os valores que estarão disponíveis no 
FMMA. Aloísio contou que foi realizada uma reunião no Ecoverde para discutir uma 
possível ampliação do mesmo, visto que está com sua capacidade limitada, devido 
ao espaço. Participaram da reunião os alunos da Unesp, Secretário do Meio 
Ambiente Airton, Dorival, o Junior e a Lourdes funcionários responsáveis pelo local 
e funcionários da Sagra. A ideia é ampliar o Ecoverde para uma área no fundo da 
cooperativa Cootramat na qual seja possível fazer a compostagem dos resíduos 
orgânicos das feiras livres e do Ceasa, que atualmente estão sendo destinados 
para o aterro de Piratininga. Foi feito um projeto inicial, onde com poucos recursos 
é possível implementar o projeto, sendo necessário a compra de um único 
equipamento para otimizar o serviço. A Sagra também participaria do projeto 
cedendo equipamentos que já possui. Renato questionou se o equipamento a ser  
comprado para o Ecoverde é um aerador mecânico ou aerador na forma de 
compressor injetando oxigênio. Aloisio respondeu que é um equipamento da 
empresa Tritucape, que foi sugerido pelo Junior, responsável pelo Ecoverde. É um 
equipamento que utiliza um trator, monta-se as leiras e o equipamento vai 
triturando e fazendo a compostagem, economizando em recursos humano, já que 
utiliza somente um funcionário para fazer esse serviço. Esclareceu ainda que no 
projeto se propõe realizar o monitoramento da temperatura e umidade. 
Complementou que os alunos da Unesp têm interesse em realizar esse 
monitoramento utilizando aplicação de ureia para acelerar o processo de 
compostagem. Também foi sugerido que os agricultores possam destinar seus 
resíduos orgânicos nesse local. Renato agradeceu e citou que conhece esse 
equipamento que é realmente importante neste processo, mas que também 
existem outros equipamentos, com somente o aerador que é financeiramente mais 
viável. Colocou ainda que uma alternativa seria doar esse material para o produtor 
rural, para que ele faça a compostagem. Reforçou que é necessário que se tenha 
este equipamento e isso já havia sido discutido com a Semma, quando ele fazia 
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parte da equipe de trabalho. 3 – Esclarecimentos sobre o novo edital de 
chamamento público para a seleção de projetos em linhas definidas pelo 
PAPPA com recursos do FMMA – Aloísio colocou que acredita ser interessante 
reeditar o edital do Pappa, entretanto considera o período de 30 dias curto para 
que se consiga construir um projeto que atenda todas as cláusulas solicitada pelo 
edital, e que seria pertinente editar com um prazo de 90 dias para apresentação 
dos projetos. Carrijo reforçou a importância de se reeditar o edital e citou o exemplo 
dos Bombeiros, que estão construindo uma nova sede com recursos do Fundo 
Municipal dos Bombeiros, e que, para conseguir utilizar recursos do fundo, já que o 
mesmo também foi retirado para utilizar na pandemia, o Conselho Gestor do Fundo 
discutiu recentemente um projeto com a mobília do local da nova sede do Corpo de 
Bombeiros – 12º. GB e que assim poderá ficar reservada parte dos recursos 
necessários para esta finalidade. Dorival fez uma reflexão sobre se o edital for 
publicado e houver apresentação de projetos e nesse período o recurso financeiro 
for gasto para a pandemia, como se dará o processo, já que houve a abertura com 
recursos e finalizado o processo, não haverá mais recursos financeiros para utilizar 
nos projetos apresentados. Carrijo colocou que seria interessante dar 
prosseguimento, pois se o recurso não for utilizado estarão em fase adiantada com 
a análise dos projetos e se ganharia um tempo precioso para a análise destes 
projetos. Maria Izabel concordou com a fala do Carrijo e citou que para ficar de 
forma transparente poderia ser colocado uma cláusula no edital citando essa 
situação de que o recurso do fundo pode ser utilizado, para outros fins devido a 
pandemia. Sirlei concordou com a fala da Maria Izabel e a importância de se ter 
uma cláusula sobre essa situação. Greice citou que é importante verificar os prazos 
de abertura de edital, já que é ano eleitoral e tem prazos para abertura deles. 
Alfredo colocou que acredita ser relevante a republicação do edital para dar 
andamento ao processo, mas discorda de ter que se colocar uma cláusula, sobre a 
questão do uso do recurso por conta da pandemia, pois acredita que assim, 
desmotivaria a entrega de projetos. Carrijo reforçou que a ideia é dar 
prosseguimento para que, após passar a pandemia possa se ter projetos 
aprovados e aguardar a pandemia acabar para dar prosseguimento a abertura do 
edital ficará para o próximo ano e não haverá projetos de melhoria ambiental na 
cidade usando os recursos do Fundo. Fernanda colocou que no PMVA foi discutido 
essa questão do uso dos recursos do FMMA para enfrentamento da pandemia, que 
outros municípios também estão utilizando para está finalidade. Dorival colocou em 
votação se poderia discutir com a Semma a republicação do edital, com a inclusão 
da cláusula de que os recursos poderiam ser utilizados para enfrentamento da 
pandemia e com um prazo mais estendido. Os conselheiros com direito a voto que 
concordaram com a proposta foram: Sirlei, José Paulo, Marcelo, Aloisio, Roldão, 
Ana Elisa, Carrijo, Juliana, Renato, Leo Marestoni, Alfredo, Maria Izabel, Alberto 
Rino, Adilson, Rita Peruquetti e Klaudio. 4 – Apresentação pela SEMMA dos 
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procedimentos tomados em relação a Cessão Onerosa dos caminhões 
compactadores adquiridos com os recursos do FMMA e cedidos à EMDURB – 
Dorival relembrou sobre situação dos dois caminhões compactadores comprados 
com recursos do FMMA destinados a coleta seletiva, que na época era realizada 
pela Emdurb, entretanto os mesmos não funcionaram para este fim, visto que o 
material chegava prensado nas cooperativas e não era possível a separação. O 
Ministério Público interveio e a Prefeitura Municipal destinou os caminhões para a 
EMDURB por meio de outorga onerosa, dessa forma, a Emdurb deveria remunerar 
a Prefeitura pelo uso dos caminhões. Entretanto, um veículo se envolveu em um 
acidente com perda total e o outro caminhão não se sabe qual o destino e ou uso 
atual. Dorival citou que este assunto voltou devido a Prefeitura ter adquirido dez 
caminhões para a coleta domiciliar e ceder os mesmos à Emdurb. Dorival solicitou 
que o Secretário Airton comentasse sobre a situação atual dos caminhões 
compactadores ou algum funcionário da Semma estava a par da situação. O 
Secretário Airton já havia saído da reunião devido um compromisso que surgiu na 
Secretária. Fernanda citou que não tinha conhecimento sobre o assunto e que os 
outros representantes da Semma não estavam presentes devido estarem 
participando de uma reunião na secretária, da qual foram convocados. Carrijo 
questionou se havia algum seguro dos caminhões. Dorival respondeu que não 
tinha essa informação, provavelmente não pois nem os aluguéis haviam sido pagos 
pela EMDURB conforme informações que do Sidnei, quando este ainda era 
Secretário do Meio Ambiente. Maria Izabel comentou que não tem certeza, mas 
acredita que os caminhões não possuíam seguro. Dorival manifestou preocupação 
pois envolve recursos do FMMA e se esses caminhões foram cedidos através de 
outorga onerosa o mesmo deveria acontecer com os dez novos caminhões 
adquiridos pela prefeitura e repassados à Emdurb. Ainda sobre os dois caminhões 
compactadores adquiridos com recursos do FMMA, foi discutido em reunião que a 
Emdurb devolveria os veículos à Semma e eles seriam utilizados para a retirada 
dos rejeitos nas Cooperativas, porém isso até o momento não aconteceu. Dorival 
concluiu que esta situação precisa ser esclarecida e que as cooperativas estão 
precisando dos mesmos para retirar os rejeitos resultantes da coleta seletiva, mas 
que por motivos que precisam ser investigados, esse trabalho não está sendo 
efetuado. Carrijo contribuiu colocando novamente o exemplo dos Bombeiros, que 
já realizaram compra de veículos com recursos do fundo e estes, quando não tem 
mais uso são entregues para o Fundo Social do Estado de São Paulo vendidos 
para sucata e o valor recebido volta para o Fundo Social. Citando que o mesmo 
poderia ocorrer no caso do FMMA, onde se o veículo deu perda total, vender para 
a sucata e o dinheiro recebido voltará como ativo para o FMMA. Aloisio colocou 
que é preciso que a sociedade faça uma avaliação sobre os serviços prestados 
pela Emdurb, que é uma autarquia que presta serviços para o município e este 
repassa verbas significativas como pagamento destes serviços prestados. Com 
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relação a questão dos resíduos sólidos a Prefeitura adquiriu dez caminhões com 
recursos públicos e cedeu para a Emdurb, para que a mesma preste o serviço de 
recolher os resíduos e destiná-los ao aterro de Piratininga, sendo que a Prefeitura 
paga a Emdurb por este serviço. Aloisio citou que discorda que a Prefeitura faça 
um investimento para uma empresa, mesmo ela sendo autarquia, e depois ainda 
pague pela prestação do serviço, é algo incoerente comprar o equipamento, doar 
para a empresa e depois pagar pelos serviços prestados. Acredita que o correto 
seria a Emdurb adquirir esses caminhões com recursos próprios, pois ela recebe 
para isto. E citou que é preciso que a sociedade repense o papel das autarquias. 
Dorival citou que em conversa com o Secretário Airton foi informado que os 
caminhões de coleta foram entregues para a Emdurb por meio de permissão de 
uso. Dorival acrescentou que concorda com a colocação do Carrijo e irá solicitar a 
Semma esclarecimentos dos destinos dos veículos e se os valores de outorga 
onerosa foram creditados ou descontados do valor que a prefeitura paga 
mensalmente para apresentar na próxima reunião. Colocou em votação se poderia 
seguir este caminho e 13 conselheiros concordaram: Lourenço, Maria Izabel, 
Carrijo, José Paulo, Carlos Rino, Juliana, Aloisio, Renato, Ana Elisa, Sirlei, Rita, 
Alfredo e Klaudio. Marcelo, representante da Emdurb colocou que não tem 
informações sobre pagamentos, já que o setor responsável é a diretoria do DAF. 
Klaudio Coffani citou que a permissão de uso, juridicamente é algo mais simples de 
fazer, mas é importante que o Comdema questione e solicite uma resposta por 
escrito, pois ele acredita que o Ministério Público irá questionar essa situação. 
Renato colocou que a permissão de uso pode ser legal, mas acredita ser imoral. 
Maria Izabel reforçou a colocação do Klaudio para que a resposta seja apresentada 
de forma documentada. Dorival finalizou este assunto colocando que irá fazer os 
questionamentos necessário e retomar esse item na próxima reunião. 5 – 
Esclarecimentos pela SEMMA sobre a proposta da PPP do lixo (Parceria 
Público Privada) considerando que o projeto já foi entregue à prefeitura – 
Dorival citou que solicitou ao secretário Airton esclarecimentos dobre a PPP do lixo 
e teve como retorno que o projeto está em fase de avaliação do estudo de 
viabilidade técnica, econômica e ambiental, que foi entregue a Prefeitura no dia 20 
de maio e está sendo avaliado pelo grupo de representantes da Prefeitura para a 
PPP. Dorival acredita que a PPP do lixo é um marco histórico do município, 
principalmente com relação aos recursos públicos e o gerenciamento dos resíduos 
sólidos, já que é um projeto para os próximos 30 anos. Colocou que como o projeto 
já está pronto, gostaria de solicitar uma apresentação por parte da Semma para 
que o Comdema tome conhecimento. Aloisio sugeriu que seja entregue uma 
apresentação e na próxima reunião a empresa que elaborou o projeto possa estar 
presente para dialogar com os membros do Comdema. Dorival ficou de conversar 
com a Semma e solicitar as duas sugestões do prof. Aloisio. 6 – Outros assuntos 
– Dorival citou que alguns itens ficaram pendentes na reunião de fevereiro e 
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solicitou que fossem retomados. Fernanda esclareceu sobre o PMVA, onde 
informou que foi realizado o evento de Certificação do ano de 2019 no dia 05 de 
março, entretanto Bauru não participou do evento, por motivos financeiros, que 
recebeu o prêmio de certificação na reunião de capacitação ocorrida na cidade de 
Lourdes/SP. Esclareceu que Bauru obteve nota 81,20, tendo uma queda de 5,51 
pontos em relação ao ciclo ambiental de 2018. Esta queda se deve principalmente 
a diretiva qualidade do ar, no qual perdemos 3,45 pontos, os outros pontos que se 
dividiram nas outras diretivas. Que existem ações que realmente não são 
realizadas pelo município, porém o item de verificação de fumaça preta, não foi 
pontuada, apesar de ter sido realizado, por não haver assinatura do responsável 
pela frota. Que isto aconteceu por ser inexperiente e não ter observado essa 
exigência. Citou que Bauru em 2018 está na posição 30º no ranqueamento e que 
em 2019 passou para a posição 80º, que acredita que essa queda considerável 
ocorreu devido mais municípios da região estarem participando e terem aumentado 
suas notas, já que no ciclo de 2017 Bauru fez 79,61 pontos e no ranqueamento 
encontrava-se  na posição 54º, ou seja, apesar da nota mais baixa em relação a 
2019, estava numa posição melhor. Fernanda esclareceu que o ciclo ambiental é 
considerado geralmente de outubro de um ano até setembro do ano seguinte, 
entretanto devido a pandemia o ciclo ambiental 2020 irá considerar o período de 
janeiro a dezembro de 2019, estendido a fevereiro de 2020. E que no ano de 2021 
será considerado o ano de 2020, neste caso é possível que se tenha uma queda 
na pontuação, já que muitas ações não estão sendo realizadas devido a pandemia. 
Acrescentou que houveram capacitações on-line no período de 28 de abril a 18 de 
maio. Citou que a diretiva CA6 coloca que é preciso que o Comdema realize pelo 
menos uma Resolução/Deliberação por ciclo ambiental, sendo assim ao fim de 4 
anos (período de mandato do prefeito) é necessário apresentar 4 resoluções para 
conseguir a pontuação. Acrescentou que o Comdema apresentou duas e precisa 
elaborar mais duas neste ano para conseguir tal pontuação. Renato sugeriu fazer 
uma resolução para exigir que os novos empreendimentos tenham caixa de 
contenção nos loteamentos, que foi implementado em Piratininga e tem tido 
resultados. Dorival questionou se esse tipo de resolução não entraria em conflito 
com o Conselho do Município, já que ele que avalia sobre novos 
empreendimentos. Renato colocou que é uma determinação do Plano de Manejo 
Estadual da Bacia do Batalha. Klaudio citou que é vice-presidente do Conselho do 
Município e acredita ser uma ótima sugestão e que o Conselho do Município irá 
agradecer essa contribuição. Renato esclareceu que a caixa de contenção é para 
conter o volume de água pluvial, porém futuramente deseja que seja implementado 
um sistema de filtragem para que diminua a eutrofização dos corpos d’águas. 
Klaudio citou como exemplo de caixa de contenção a rotatória do zoológico. Ana 
Elisa citou que em Bauru já tem previsto em lei a regulamentação para 
empreendimentos e parcelamento de solo, entretanto existe limitações quanto ao 

           M



COMDEMA 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

8/9 

tamanho da área. E os planos de manejo também preveem a instalação de filtros 
nas bacias. Citou que nos casos de parcelamento do solo, a responsabilidade de 
manutenção destes filtros irão passar para o município e que seria interessante que 
a resolução fosse no sentido de padronizar a forma como seriam implementados 
esses filtros, fornecendo modelos prontos para que quando houvesse o pedido de 
parcelamento do solo já se pudesse direcionar como seria, considerando a Apa que 
está localizado. Dorival sugeriu analisar os planos de manejo existentes, a 
legislação pertinente e a resolução do Comdema de Piratininga, para que a 
CTLegis elabore uma minuta e apresente na próxima reunião. Renato colocou que 
seria interessante verificar as resoluções Conama que tratam deste assunto e 
também verificar junto ao DAE, já que é o setor responsável pelos corpos d’agua 
no munícipio. Dorival colocou em votação se concordavam da CTLegis trabalhar 
esta questão, 13 conselheiros concordaram: Renato, José Paulo, Carlos Rino, 
Marcelo, Klaudio, Aloisio, Leo Marestoni, Ana Elisa, Rita, Lourenço, Sirlei, Roldão, 
Adilson e André Almeida. Ana Elisa retomou a questão sobre a renovação da 
concessão para a empresa Rumo, esclareceu que conversou com a diretora 
Natasha, e que ela relatou que não houve uma participação direta do município, já 
que ocorre mais em âmbito federal. Houve uma tentativa por parte de Bauru que 
realizou uma ação por meio do promotor federal, porém ela foi jugada 
improcedente. A Rumo na audiência justificou que paga uma outorga mensal para o 
Denit. A renovação da concessão foi feita por mais 30 anos e o munícipio irá se 
beneficiar com a passagem do Jardim Chapadão para o Distrito. Maria Izabel 
relembrou que a CTLegis ficou de verificar o termo de compromisso do PMEA e 
encaminhar para o jurídico da prefeitura, que é preciso retomar esse item na 
CTLegis e dar prosseguimento. Citou ainda sobre o Projeto Boa Praça 
desenvolvido pelo Semma e que o Prof. Aloisio havia sugerido uma remodelagem 
do mesmo, pediu para colocar na pauta do próximo mês. E sobre os seis decretos 
que faltam ser analisados para poder ser revogados, já que o município está 
passível de novos precatórios. Dorival citou que análise das áreas está parada 
devido à Semma ter funcionários afastados devido a pandemia. Ficou de conversar 
com o secretário sobre esta situação e dar um retorno na próxima reunião. Juliana 
convidou todos a participar da palestra on-line sobre Licenciamento Ambiental, 
ficou de enviar o convite por e-mail a todos.  Dorival encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos às 11h15, e eu, Fernanda Cezario, lavrei a 
presente ata que, uma vez lida e aprovada na próxima reunião, será assinada por 
todos os presentes. 
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