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ATA DE REUNIÃO – 15 DE JANEIRO DE 2018
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Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, na Sala de Imprensa da Prefeitura Municipal
de Paulínia à Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551, no Parque Brasil 500, na cidade de Paulínia,
no estado de São Paulo, teve inicio RO - Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio
Ambiente de Paulínia, doravante denominada COMDEMA – Paulínia, às 17:40 horas, após
comprovada a presença de conselheiros efetivos e suplentes, convidados e representantes da Secretaria
de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente - SEDDEMMA conforme a lista de presença em
anexo. O Coordenador Executivo do COMDEMA - Paulínia iniciou os trabalhos, sendo eles: 1.
Leitura e aprovação da ata anterior: O Coordenador pediu para que não fosse lida a ata anterior,
sendo aceito por todos; 2. Posse dos conselheiros representantes da sociedade civil e do poder público
municipal: O cerimonial compôs a mesa e forneceu a palavra ao Coordenador do COMDEMA, ao
Vereador presente Sr. Zê Coco, ao Secretário da SEDDEMA Dr. Paulinho e ao Sr. Prefeito. O
Coordenador agradeceu a presença de todos, falou sobre a importância do COMDEMA. O Dr. Paulo
ressaltou sobre a importante participação do Conselho na próxima meta da Administração que é a
Revisão do Plano Diretor do município. O vereador Zê Coco elogiou o evento de solenidade e
parabenizou a SEDDEMA, em nome do servidor Benedito Camargo pelo excelente trabalho
prestado. O Prefeito Sr. Dixon deu os parabéns ao Conselho e comentou sobre a importância das
questões ambientais para a saúde e qualidade de vida dos munícipes. Após as falas, o Sr. Prefeito
entregou os Termos de Posse a todos os Conselheiros. Em seguida, o coordenador deu
prosseguimento à reunião, dando início aos trabalhos. 3. Resposta do Ministério Público referente aos
ofícios nº 05 e 20/2017, assunto: nulidade dos Decretos nº 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034 de
2016, publicados em 21/12/2016: O secretário de Obras, Sr. Terrazan, exprimiu sobre a importância
dos Conselhos e da elaboração do Plano Diretor e Plano Local, que estudam as vocações do bairro ou
região. O Coordenador fez a leitura da Resposta do Ministério Público, ficando decidido que a
referida resposta seria enviada ao grupo de whattsap do COMDEMA e que os conselheiros deveriam
propor respostas ao MP em 48 horas, levando em consideração que um dos decretos questionados, foi
aprovado com ressalvas por este Conselho, pois o interessado cumpriu todas as exigências legais. 4.
Esclarecimentos da Vistoria na galeria pluvial na Av. José Bordignon, João Aranha, realizada por
Sabesp, Seddema e Vigilância Sanitária: O Coordenador fez a leitura do protocolado. Ficou aprovado
por unanimidade, o envio de ofício à Sabesp questionando quais as normas técnicas utilizadas para a
construção das Estações Elevatórias em todo o município, de modo que esclareça sobre a interferência
das Estações Elevatórias nas construções das galerias pluviais do município. As Secretarias
competentes/pertinentes (Defesa Civil e Seddema) ficaram responsáveis por apurar com a Sabesp
sobre a interferência das Estações Elevatórias nas construções das galerias pluviais da Av. José
Bordignon, João Aranha. Retornando a resposta ao COMDEMA. Florisvaldo levantou a questão do
perigo dos jacarés na lagoa do João Aranha. Dr. Paulinho disse que estes jacarés foram trazidos pela
própria população, uma vez que são jacarés do pantanal e não fazem parte deste bioma, ressaltou que
este problema está solucionado. Florisvaldo disse que os jacarés continuam na lagoa e que a população
evita ir lá com medo de acontecer um acidente. Dr. Paulinho solicitou que o conselheiro comunicasse
a Seddema assim que avistasse o jacaré. 5. Resposta ao Procurador do Município de Paulínia referente
à participação de um membro do COMDEMA nas reuniões da Comissão de Uso e Ocupação do
Solo: Ficou aprovado que o Comdema enviará um ofício ao Planejamento solicitando as (10) dez
últimas cópias das atas da Comissão de Uso e Ocupação do Solo. E que responderá ao
questionamento do procurador municipal, justificando sobre a participação do COMDEMA na
Comissão de Uso e Ocupação do Solo. 6. Definição da Coordenação Executiva: Adiada por
unanimidade, por apresentar muita demanda de interessados. 7. Aprovação do calendário de reuniões
ordinárias para o ano de 2018: Aprovado por unanimidade. 8. Assuntos Diversos: Luís Ferro sugeriu a
convocação de uma reunião extraordinária para Definição da Coordenação para o dia 31 de janeiro de
2018 às 17:20h, no Salão Nobre, ficando aprovado por unanimidade. Luís ressaltou também que “o
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COMDEMA não é palanque político”, solicitando empenho, objetividade e retidão nos trabalhos.
Luís propôs para a próxima pauta a criação de uma comissão para reformulação do Regimento
Interno e Lei Municipal 3.472/2015, que regem o COMDEMA, ficando aprovado por todos.
Alexandre questionou sobre o processo que determinou a diminuição da zona de amortecimento no
entorno de atividades de mineração (de 250m para 50m). Ficou aprovado que o COMDEMA enviará
um ofício ao Ministério Público reiterando a apuração sobre as responsabilidades sobre a alteração da
referida Lei complementar 60/2016, artigo 52. Daniel solicitou a criação de uma sala dentro da
Seddema para os Conselheiros do COMDEMA, alguns concordaram e outros foram contra a
proposta, alegando não ser necessário. Ficando aprovado que o COMDEMA iria verificar a
possibilidade de conseguir um espaço físico na Casa dos Conselhos. Os novos conselheiros se
apresentaram a pedido do Coordenador Luís. Sergio pediu para focarmos na questão da Reciclagem
no município. Daniel enfatizou que não quer ser um conselheiro punitivo, e sim, um conselheiro
amigo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 20:05 horas, tendo eu, Vicente de Paulo
B.M. Souza, como secretário executivo, nesta data, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada
“de conforme”, vai assinada por quem de direito. Brasil, Paulínia-SP, 15 de janeiro de 2018.
_____________________________
Luís Francisco Ferro Mauro
Coordenador Executivo
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___________________________________

Vicente de Paulo B.M. Souza
1º Secretário

ATA FIEL TRANSCRITA DE LIVRO PRÓPRIO.
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