
CODUHAB – CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO DE RIBEIRÃO PIRES

END. CORRESPONDÊNCIA: Rua Felipe Sabbag, 200 – 2º  andar – Centro – Ribeirão Pires
Fone: (11) 4828-9100 – coduhab@gmail.com

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2021.

Pauta:

-Aprovação da Ata da 34º Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de Novembro de 2020;

- Aprovação da Ata da 7ª Reunião Extraordinária, realizada no Dia 16 de Dezembro de 2020; 

- Eleição do Presidente, Vice Presidente e Secretário Executivo; 

- PA 5822/2020 – Condomínio Residencial Vale Verde;

- Aprovação do calendário anual de reuniões;

- Sugestões de pautas para o calendário anual.

PRESENTES:

Andreza de Araújo Batista

Fernanda Silva de Souza

Gerson dos Santos Goulart

Renato Henrique Dias Neves

César Urbano de Oliveira Brolezzi

Jéssica Natália Seraphim

Márcio Anderson Kontopp

Adans Henrique Molon

Larissa Prado

Tales Alberto Grade da Silva

Convidado: 

José Soares da Silva
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Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2021 às 15:00 horas deu-se início a reunião 
virtual  do  CODUHAB.  Sra.  Andreza deu  início  à  reunião  apresentando  aos  conselheiros 
participantes o Decreto nº. 7126, de 16 de março de 2021, que nomeia os membros eleitos para 
compor  a  CODUHAB,  uma  vez  que  este  decreto  foi  encaminhado  para  todos  os  membros 
juntamente  com a  convocatória,  todos  estavam de  acordo,  salientou  também que  este  mesmo 
decreto possuía um erro no nome de um dos membros e que havia providenciado os tramites para a 
correção. Após essa leitura foi confirmada o quórum para validação da reunião e deu-se seguimento 
na pauta.

Os dois primeiros itens eram referentes a aprovação das atas das reuniões anteriores, todos 
estavam  cientes  das  mesmas  e  não  apresentaram  observações,  considerou-se  então,  ambas 
aprovadas.

Na  sequência  a  indicação  de  presidente  da  CODUHAB  como  sendo  a  Secretaria 
Andreza, foi aceita por todos, e a indicação da vice presidente como sendo a Sra. Fernanda Silva 
de Souza e como secretário executivo o Sr. Nicolas Augusto Vacca também foi aceita por todos.

A Sra. Andreza confirmou com todos se haveria alguma objeção à manutenção do horário 
das reuniões mensais às 15:00 horas, todos concordaram; a Sra. Jéssica ainda acrescentou que seria 
a  favor  da manutenção,  pois todos os  integrantes  que já  fizeram parte  do conselho já estavam 
habituados com este horário.

Continuando a Sra. Andreza propôs que as reuniões obedecessem um intervalo máximo de 
duração de 50 minutos com 10 minutos de tolerância, exceto em casos excepcionais de discussões 
específicas, a Sra. Jéssica lembrou que anteriormente as reuniões tinham duração máxima prevista 
de 2 horas, sendo das 15:00 h as 17:00 h, o  Sr. Gerson complementou dizendo que o intuito de 
reduzir este intervalo de tempo seria de ter reuniões mais objetivas, e que os itens que por ventura 
não puderem ser tratados dentro deste intervalo de 50 min mais 10 min, passariam para a pauta da 
reunião seguinte. A Sra. Jéssica, indicou que seria pouco tempo, tendo em vista se tratar de uma 
única reunião mensal e em casos de aprovação de empreendimentos, a apresentação destes tende a 
demorar mais; o  Sr. Márcio também se mostrou contrário e indicou que uma hora seria pouco 
tempo, principalmente em pautas com mais itens ficaria apertado. Sendo assim manteve-se o tempo 
de duração da reunião em duas horas e o prazo máximo de tolerância de 10 minutos, sem mais 
objeções.

Na sequência a Sra. Andreza apresentou o calendário das reuniões previstas para o ano de 
2021, salientando que poderá haver reuniões extraordinárias entre estas datas, todos concordaram.
Dando continuidade à pauta, a  Sra. Andreza apresentou o  processo nº. 5822/2020, que trata do 
pedido  de  Regularização  fundiária  em condomínio  de  lotes  do  Condomínio  Vale  Verde,  o  Sr. 
Márcio se manifestou questionando se haveria possibilidade de digitalizar os processos que são 
apresentados ao conselho, tendo em vista que a única maneira hoje de se analisar o processo é de 
forma física presencial, o que hoje, devido aos desdobramentos da Pandemia, não é possível, a Sra. 
Andreza respondeu indicando a dificuldade em se fazer isso devido aos projetos que formam o 
processo, que são em formato maior que o usual A4. O  Sr. Soares propôs que o interessado no 
processo disponibilize os documentos na forma digital para serem encaminhados aos conselheiros. 
A Sra. Andreza indicou que seria possível fazer por meio de fotografias das páginas do processo, 
tendo  em  vista  que  neste  caso  específico  o  processo  possui  apenas  70  páginas,  e  que  irá 
disponibilizar o arquivo aos conselheiros, e a análise do município referente a este processo será um 
item da pauta da próxima reunião. O Sr. Márcio se manifestou em concordância com a proposta do 
Sr. Soares.

A Sra. Andreza chegou ao último item, mas não houve sugestões de  novas pautas, nem 
outra manifestação, sendo assim encerrou-se esta reunião.
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