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ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA N° 13 DA 12• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO REALIZADA 
NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil 
e dezenove, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara 
Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, n° 1001, às 08h30min, reuniu-se a 
Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento - CMID, 
presentes os membros João da Silva Filho - Timba, Presidente, Reinaldo Anacleto, 
Vice-Presidente, e Carlos Alberto Binato, Secretário, com a participação da Senhora 
Camila de Fátima Rezende, Engenheira Civil da Prefeitura, convocada através do 
Ofício n° 330/2019 - CMID, e a Senhora Eleusa !vete Garcia Villela, Chefe do 
Departamento da Administração da Secretaria Municipal da Educação, para discutir 
assuntos referentes ao projeto de construção de um vestiário na Cozinha Piloto. O 
vereador Timba iniciou a reunião questionando sobre o referido projeto. A senhora 
Camila explicou que a obra deve ser feita porque existem dois T ACs (Termo de 
Ajustamento de Conduta) do Ministério Público. Afirmou que já foram realizadas 
várias melhorias na Cozinha Piloto, como diminuição da temperatura, que era 
insalubre, mas ainda há muitas reivindicações a serem atendidas para melhorar as 
condições de trabalho dos servidores deste local. No momento, está sendo construído 
um anexo para o vestiário feminino porque não é possível parar o trabalho da 
Cozinha Piloto, que atende tanto as escolas municipais quanto as estaduais. 
Mencionou que os prazos para atender as exigências acordadas nos referidos T ACs se 
esgotaram em 2016 e que as melhorias a serem executadas devem seguir o PPRA 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Os vereadores questionaram se 
ainda havia vazamento de gás na Cozinha Piloto, como foi verificado na visita que 
realizaram há pouco tempo. As senhoras Eleusa e Camila afirmaram que o 
engenheiro elétrico inspecionou o local e confirmou que não há vazamento de gás. 
Contudo, há um projeto para substituir o modelo de armazenamento de gás, que será 
realizado no recesso e supervisionado pela engenheira civil Camila. Pretendem ainda 
erguer as caldeiras para evitar contato com a água utilizada para limpar o piso. Os 
vereadores indagaram se a dilatação do piso não é consequência do gás que passa 
pela parte subterrânea da Cozinha Piloto. Camila respondeu que a dilatação é 
consequência da água fria jogada no piso quente para limpeza, que é feita três vezes 
ao dia. Eleusa e Camila explicaram, também, que o cronograma de ações do PPRA 
deve ser realizado dentro do período de vinte anos. Relataram que o Ministério 
Público fiscaliza a Cozinha Piloto quadrimestralmente; que a intenção da Secretaria 
Municipal da Educação é melhorar a salubridade do local, sendo uma das medidas a · 
construção do vestiário feminino; que os servidores da Cozinha Piloto são cinquevta 
mulheres e trinta homens; que existe a pretensão de executar melhorias no banheiro 
masculino; que todas as creches produzem os alimentos na própria instituiç- , 
supervisionadas pela Cozinha Piloto. Quanto ao projeto da construção do vestiário % 
feminino, declararam que haverá uma passarela coberta ligando o anexo à Cozinha e () 
uma varanda para ser uma área de convivência. Os vereadores afirmaram que iJ\ão 
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43 solicitar ao Poder Executivo, por escrito, os T ACs, os laudos de vistoria, o PPRA e a 
44 planta do projeto. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente 
45 reunião às 09h55min e eu, Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a 
46 presente, que, uma vez conferida pelos membros da Comissão, vai por eles assinada. 

JO~ 
Presidente 
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