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        A srª. Andreza Araújo, presidente do Comdema, iniciou a reunião as 35 

15 horas e 15 minutos, agradecendo a presença de todos. João Paulo 36 

questiona sobre a aprovação da ata da 118ª reunião ordinária do mês de 37 

Dezembro de 2020 e perguntando se alguem tem alguma consideração 38 

a ser feita. Beth Ranck informa que não participou da última reunião e 39 

que seu nome está na ata. João Paulo informa que vai corrigir na ata. 40 

Apresenta a professora Waverli da Universidade Metodista que 41 

falará sobre o tema de sua pesquisa, e após teremos momento para 42 

considerações dos membros. Professora Waverli agradece o convite e 43 

informa que encaminhou uma cartilha e um artigo para o João Paulo e 44 

diz que abrirá uma apresentação sobre o projeto que foi desenvolvido 45 

entre 2007 e 2009, com resultados e financiamento do Fehidro com o 46 

MDV e Universidade Metodista de São Paulo, com o objetivo de mensurar 47 



e valorar os serviços ambientais prestados pela represa Billingis 48 

avaliando por amostragem a produção e suprimento de água, gases de 49 

efeito estufa, regulação de microclima e questão do lazer, a bacia foi 50 

dividida nas categorias: áreas conservadas, áreas com ocupação 51 

esparsa e com ocupação densa, e explicou os critérios para escolha das 52 

áreas, foi feito levantamento de todas as nascentes da represa Billings 53 

em cada uma das áreas categorizadas, informa que esse estudo deveria 54 

ser feito em mais tempo, informa que o volume de água na área 55 

preservada é praticamente o dobro do volume nas áreas de ocupação 56 

esparsa e densa, foram analisados preço por metro cúbico da água, 57 

produção de metro cúbico por ano por área e custo de tratamento por 58 

área, foi feita análise de estocagem de carbono por tonelada 59 

considerando o valor e a biomassa contida na área em questão, estima-60 

se o valor que a mesma presta como serviço ambiental; na questão de 61 

Microlima mostrou-se uma diferença de 5ºC entre a área de ocupação 62 

densa (24ºC) e a área conservada (29ºC) em uma distância pequena 63 

entre essas áreas; quanto ao lazer foram estudados quatro pontos que 64 

as pessoas frequentam e a estimative de gastos das pessoas no turismo 65 

nessas áreas; como resultados publicou um artigo científico, 66 

apresentação do projeto nas prefeituras da região e ao Consórcio 67 

Intermunicipal do ABC e a produção de 35 mil cartilhas distribuídas para 68 

alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio, e esse foi um primeiro olhar 69 

dos serviços prestados pelas águas sendo essa de extrema importância 70 

cada vez maior para o future e a distribuição de água potável é uma 71 

questão mundial e esse trabalho nos permite ações interessantes 72 

aproveitando o modelo de trabalho feito até como efeito comparative e da 73 

um subsídio pela cobrança da produção de água pelos nossos municípios 74 

e estou aberta às perguntas. Lima inicia dizendo que precisamos discutir 75 

essa questão e saber qual a contribuição da cidade quanto à produção 76 

de água para que tenhamos mais atenção quanto à apresentação de 77 

projetos junto à Fehidro pela prefeitura exigindo nossa parte, através 78 

desse estudo como poderíamos individualizar Ribeirão Pires e temos o 79 

Fundo de Meio Ambiente para financiar esse projeto. Waverli diz que o 80 

Fehidro é muito complicado mesmo devido a algumas dificuldades 81 

criadas para o processo, e sobre utilização da dados para Ribeirão é 82 

pegar os mapas da pesquisa e checar os dados como das nascentes 83 

catalogadas e se as áreas esparsas continuam as mesmas, colocando 84 

os limites municipais, vocês tem uma estimative de produção de água ou 85 

medir a vazão a cada 15 dias e se dispõe a orientar a condição da 86 

pesquisa e informações e o professor Adalberto pode também ajudar e 87 

avaliar o quanto de água é produzido pelo município de Ribeirão Pires. 88 

Karin pergunta se tem informação se esse estudo foi utilizado por 89 

algum município para obtenção de recursos. Waverli informa que a 90 

pesquisa foi apresentada em todos os municípios e no Consórcio 91 

do ABC mas como e se eles utilizaram esses dados não tem a 92 

informação e a cartilha e o artigo científico são públicos. Karin pergunta 93 

se a qualidade, caracterização das nascentes foi levada em 94 

consideração. Waverli responde que foram medidos uma série de 95 



parâmetros de água, conseguindo assim estimar o valor de tratamento 96 

mas tudo em estimative e a Marta da USP tem monitorado a qualidade 97 

da água na Billings. Andreza agradece pela apresentação do trabalho e 98 

espera que consigamos iniciar o nosso trabalho aqui em Ribeirão e 99 

precisamos revisar a legislação para ver onde erramos e melhorar nossos 100 

indicadores e podendo fazer parceria com a universidade. Waverli 101 

informa que não faz mais parte do corpo docente da Metodista mas se 102 

coloca a disposição do município para ajudar no que for necessário com 103 

bastante conhecimento e experiência na região, discutindo mais os 104 

detalhes no planejamento e acredita que daqui a alguns anos a produção 105 

de água será mais valiosa que a produção de veículos. Soares informa 106 

que nenhum município utilizou a ferramenta construída para valorar a 107 

produção de água no ABC e nenhum município recebeu até hoje pela 108 

produção de água pelo contrário recebeu ônus com Rodoanel, e 109 

Petrobrás, esse estudo precisa ser refeito com novos levantamentos mas 110 

agora temos um parâmetro para saber o que temos e o que perdemos e 111 

como cobrar o governo do estado pelos pagamentos prestados pelas 112 

bacias com competência e coragem, o levantamento feito valorou e não 113 

valorizou, rever recursos e pagamentos necessários, a questão dos 114 

resíduos sólidos, o eixo potencial do turismo através da conservação da 115 

bacia para garantir os recursos para a próxima geração, foi construída 116 

uma ferramenta social e pensar como se ocupa essa bacia, Ribeirão 117 

Pires e Rio Grande da Serra são estoques de água e devemos utilizer 118 

essa ferramenta e cobrar junto com o Consórcio o governo do Estado. 119 

Waverli diz que as nascentes estão lá e podem ter sido entubadas ou 120 

desmatadas mas é um levantamento precioso e dados de coleta e vazão 121 

são importantes mas devem usar imagens de satélite para comunicação 122 

e importante também ter a Secretaria de Educação junto conosco na 123 

educação da população pois enquanto nós acharmos que a água não é 124 

importante não vamos avançar e sem água ninguém vive e o poder 125 

público é responsável bem como nós em escolher nossos representantes 126 

e fizemos questão de fazer a cartilha para as crianças. Andreza agradece 127 

e pede desculpas por precisar finalizar o assunto. Lima informa que o 128 

Comitê de Bacias do Alto Tietê será renovado e lá é onde serão 129 

votados os projetos da Fehidro e precisamos batalhar para termos 130 

representantes lá. Andreza informa que ja recebemos a convocação 131 

e temos algumas pessoas indicadas e abrimos para secretarias de 132 

Obras e Turismo e o prazo até dia 26 para encaminhar esse oficio. 133 

Waverli se despede e agradece o convite se colocando à disposição de 134 

todos e que o João Paulo tem o pdf da cartilha e do artigo cientifico e se 135 

colcoa a disposição no que puder ajudar. João Paulo agradece a 136 

presença e os ricos esclarecimentos quanto ao tema e aguarda o envio 137 

do material para repasse aos membros do Comdema. Andreza inicia 138 

segunda pauta sobre situação do Comdema e Coduhab e a questão 139 

do Comdema está em dia e sobre o Coduhab fizemos a publicação do 140 

edital para renovação pois está vencido desde agosto passado e 141 

fizemos extraordinária semana passada para tornar público e 142 

cientificar os participantes e a eleição será em primeiro de março e 143 



como as secretarias continuam separadas e a reforma não foi 144 

aprovada não podemos correr o risco de deixar esse conselho 145 

vencido e serem questionados nossos atos e optamos por fazer 146 

essa nova eleição e quando estivermos a estruturação e reforma 147 

pronta voltamos a discutir a unificação dos conselhos. Karin 148 

observou na reunião da semana passado que o ano do chamamento 149 

estava errado e foi corrigido e já enviada a errata. Andreza prossegue 150 

com a próxima pauta que é sobre a prestação de contas da 151 

Cooperpires e tínhamos empenhado para 2020 R$ 559.987 reais para 152 

pagamento para a Cooperpires e pagamos de acordo com a nota 153 

fiscal que eles coletam e um repasse em 2020 de 172.000 reais e um 154 

detalhamento mês a mês e numa media ficou em 15.000 reais 155 

mensais e esse histórico é desde 2016 até 2020 desde quando 156 

iniciou a contratação com a Cooperpires, e nosso contrato está no 157 

processo administrativo nº 1705/2016 e está em renovação pois vence 158 

em 28 de fevereiro de 2021 e já está no jurídico pois a parte que competia 159 

ao meio ambiente já foi encaminhada e temos também algumas outras 160 

coisas que não estão no contrato que são a disponibilização de um 161 

caminhão com motorista e um ajudante para coleta porta-a-porta alem do 162 

custo empenhado e fornecimento de EPI’s e concessão de área da 163 

prefeitura em processo administrativo nº 3717/2008 que está vencido 164 

desde 12 de março de 2019 e será renovado por mais dez anos e nossa 165 

parte está feita sendo encaminhado ao Jurídico da prefeitura, nessa 166 

concessão a Vigilância Sanitária Municipal faz um trabalho de 167 

dedetização na área e em números é isso e caso tenham dúvidas podem 168 

falar. Lima informa que no plano municipal de residuos sólidos a cidade 169 

assumiu um compromisso de aumentar a coleta seletiva e da pra sentir 170 

que falta a divulgação das datas da coleta e deve ser divulgado 171 

frequentemente o calendário pensando em ampliar a coleta. Andreza 172 

informa que fez uma visita à Cooperpires e tem uma grande 173 

quantidade de material aguardando a segregação em área 174 

descoberta e talvez tentar aumentar o número de cooperados e é 175 

claro que estamos buscando ferramentas para melhorar desde a 176 

coleta e os horários e a questão de aumentar a produtividade da 177 

Cooperativa, e começa a passar um resumo das responsabilidades 178 

da prefeitura e da Cooperativa, sendo as da prefeitura efetuar o 179 

pagamento à contratada dentro das condições e prazos estabelecidos no 180 

contrato, fiscalizar e garantir o pleno funcionamento da coleta seletiva de 181 

acordo com o termo de referência e o plano de trabalho elaborado em 182 

comum acordo, retirar os rejeitos resultantes da triagem e dar destinação 183 

ambientalmente adequada, monitorar o sistema de coleta seletiva 184 

solicitando mensalmente as planilhas e relatórios da coleta, realizar a 185 

manutenção das instalações prediais máquinas e equipamentos desde 186 

que não tenham sido danificadas por dolo ou mal uso, dar suporte em 187 

serviços de informação ambiental como campanhas educativas 188 

publicitárias e informativas, notificar a contratada caso sejam constatados 189 

irregularidades ou defeitos na execução da contratação, manter contatos 190 

sempre por escrito com a contratada, contribuir para vigorar o sistema de 191 



gestão e gerenciamento e estrutura organizacional da Cooperativa e os 192 

trabalhos de abordagem e orientação da população, fornecer 193 

equipamento de proteção individual como luva, botina, capa, avental, 194 

óculos e mascaras e realizar em conjunto com a contratada sempre que 195 

houver necessidade as adequações do plano de trabalho e fiscalizar a 196 

execução dos serviços da contratação; as responsabilidades da 197 

Cooperpires prestar serviços de coleta seletiva porta-a-porta triagem e 198 

destinação adequada dos materiais recicláveis de segunda a sexta-feita 199 

de acordo com o termo de referência e plano de trabalho, realizar a coleta 200 

de óleo proveniente de fritura dando a destinação adequada, planejar e 201 

organizar e idealizar em parceria com a contratante o trabalho de 202 

abordagem e orientação da população para a coleta seletiva solidária, 203 

garantir o funcionamento da coleta seletiva no município de acordo com 204 

o plano de trabalho, realizar o pagamento do INSS dos cooperados bem 205 

como suas retiradas mensais, manter os carrinhos em bom estado de 206 

conservação para garantir a operação continua da coleta, a Cooperativa 207 

através de seu representante legal deverá certificar-se que a equipe de 208 

cooperados possua todo equipamento de segurança necessário para 209 

execução do serviço. Simoni questiona qual o percentual de reciclagem 210 

no município e reclama que tem que corer atrás do caminhão da coleta 211 

em sua rua, como está sendo tratado o material que está na cooperativa 212 

para ser segregado, e além dos gastos das verbas públicas o ajudante e 213 

o motorista são gastos da prefeitura, como conseguimos manter saúde 214 

educação infraestrutura se deixamos correr soltas nossas despesas e 215 

quer um posicionamento da Secretaria. Andreza responde que não temos 216 

esse número exato mas aproximadamente 3% mas podemos 217 

providenciar um estudo com a Cooperpires para detalhar esse valor, 218 

quanto ao motorista e ajudante eles são contratados e funcionários 219 

efetivos da prefeitura com custos da secretaria, e o material observado 220 

na visita tem material acumulado a ser segregado hoje estão em 20 221 

cooperados. Soares acompanha a questão dos cooperados e catadores 222 

e informa que pelos dados da Cetesb o município produz 113 toneladas 223 

por dia de resíduos e 3% é uma media baixa perto do que se produz e 224 

uma coisa que precisamos atentar que está no plano municipal é a 225 

logística reversa no território como lâmpadas e remédios e a cooperative 226 

estava recebendo lâmpadas a pouco tempo e não é certo e o município 227 

precisa começar a repensar onde está gastando no processo de coleta 228 

potencializando a coleta seletiva e trabalhar a redução da produção de 229 

resíduos repensando a forma de gerenciamento da cooperative junto com 230 

a prefeitura e trabalhar a educação ambiental na rua e poucas pessoas 231 

sabem que tem a cooperativa na cidade. Simoni concorda com Soares. 232 

Soares informa que alguns produtos não estão sendo escoados pela 233 

industria e está ficando parado na cooperpires e devemos criar 234 

ferramentas sociais como moeda verde para troca de recicláveis e até 235 

incentivos fiscais e não queremos incinerar resíduos em Mauá e o 236 

interesse econômico para queimar resíduos é grande e pro aterro é só 237 

rejeito. Simoni diz que é absurdo jogar toneladas de resíduos da 238 

construção civil na Lara e precisamos gerir melhor essa situação e a 239 



população precisa ser melhor educada para poder cobrar e vamos fazer 240 

da nossa parte e vamos rever toda essa situação. Soares diz da 241 

importância da revisão do plano de resíduos sólidos incorporando todas 242 

essas ferramentas com os dados da cooperpires e a importância de 243 

elaborar plano municipal de coleta seletiva dentro do maior implementar 244 

a logística reversa para outros materiais e dialogar com comércio e 245 

empresas, tudo isso para dar condição à gestão pública e dar 246 

sustentação para o outro lado que são os cooperados. Andreza agradece 247 

as contribuições do Soares sobre a revisão do plano e precisa ser 248 

atualizado e sobre logística reversa fizemos na semana passada um 249 

ofício solicitando à secretaria de Governo sugerindo que todas as 250 

licitações coloquem na clausula do contrato sobre a logística 251 

reversa em todos os contratos pois ficamos com um monte de material 252 

parado e com relação aos empenhos nós devemos reformular sim todo 253 

nossa planejamento da coleta seletiva pois temos todo um valor 254 

empenhado de  560 mil reais e utilizamos 170 mil reais e conto com vocês 255 

para fazermos esse trabalho e marcar um dia para trabalhar só com essa 256 

questão de resíduos. Elizabeth Ranck fala sobre a questão da coleta 257 

seletiva e resíduos sólidos estamos discutindo essa questão da revisão 258 

do plano desde o ano passado e estamos retomando esse ano em 259 

parceria com a UFABC e com a Cooperpires e fizemos uma visita a eles 260 

e estão com dificuldades com caminhão, coleta e galpão abandonado e 261 

tem muito potencial e precisam de apoio da prefeitura e tem uma media 262 

de 15 mil reais por mês com 20 cooperados e assim precisamos nos 263 

reunir na Câmara técnica de saneamento para discutir a revisão e fazer 264 

essa construção com qualidade para melhorias na coleta seletiva e ver a 265 

questão de rejeitos da construção civil e o que poderia ir para a 266 

compostagem pesam muito e todas essas pautas tem que ser discutidas 267 

e colocadas na revisão com metas pensando todo potencial de produtor 268 

de água e conservação que temos e seria importante tirarmos uma data 269 

da câmara técnica para retomar essa discussão e se o professor 270 

Adalberto da UFABC puder falar no final seria interessante. Valderez 271 

ressalta a importância de estabelecer os encaminhamentos da discussão 272 

da revisão do plano de resíduos pela câmara técnica pois está sendo 273 

muito adiado e me preocupo pela questão da logística reversa e 274 

precisamos discutir isso e cobrar a os setores responsáveis e envolver a 275 

população, que tem direitos e responsabilidades na questão. Professor 276 

Adalberto agradece ser recebido nesse espaço e diz como a parceria se 277 

inseriria na UFABC seria um projeto de extensão já em execução com as 278 

cooperativas que integram a CoopcentABC nesse projeto específico de 279 

apoio à revisão com escopo delimitado do Plano de Gestão de Resíduos 280 

que vem sendo discutido pelo grupo formado informalmente pela 281 

Elizabeth Ranck e a Valderez mas entende que a proposta seria 282 

encaminhada ao próprio conselho para discussão e avaliação e nos 283 

colocamos a disposição através desse projeto de extensão em 284 

andamento com bolsistas e mestrandos e doutorandos que poderiam 285 

participar mas através de uma conversa mais formal para definirmos em 286 

que termos se daria essa parceria e hoje estamos a disposição para 287 



auxiliar nessa discussão de revisão do plano. Andreza agradece pela 288 

participação e que vamos precisar de qualquer ajuda e que essa pauta 289 

seja em breve. Adalberto diz que é da área de políticas públicas e que 290 

tem atuado nessa área de resíduos sólidos e tem a agradecer a 291 

oportunidade de fazer a extensão universitária na região onde atuamos. 292 

Andreza inicia próxima pauta que é a prestação de contas do Fundarp 293 

e informa que solicitou à secretaria de Finanças desde a última reunião e 294 

chegou ontem com 150 páginas sobre os ultimos quatro anos com o 295 

saldo atual de 22 reais e 36 centavos na conta do Fundarp e não sabe 296 

como chegou a isso e nesse levantamento enviado por Finanças 297 

descobrimos que temos duas contas, a do Fundarp e a do Tesouro e 298 

pelo regimento interno do Conselho todas as movimentações na 299 

conta do Fundarp precisa de uma avaliação e deliberação do 300 

Conselho, multas, compensações, repasse de política pública, taxas de 301 

licenciamento e movimentação de terra, corte de vegetação, todo esse 302 

valor deveria estar na conta do Fundarp, acontece que temos o boleto 303 

administrativo do dia a dia e esse boleto fica vinculado à conta do tesouro 304 

e juntando esses dois valores foi mandado como valor arrecadado em 305 

2020 de R$ 634.121,56 de movimentação, 753.186,78 em 2019, 306 

788.495,14 em 2018 e 599.861,84 em 2017, ressaltando que esse é o 307 

valor dos dois, Fundarp e Tesouro, e hoje temos 22 reais e 36 centavos 308 

disponíveis e temos pago com esse recurso, sinalização, Cooperpires, 309 

Lixeiras, multas de infração ambiental, contas de água e luz da 310 

Secretaria, essas 150 páginas tem esse movimento de pagamentos, e o 311 

que me preocupa é que esse dinheiro estava sendo pensado para 312 

recuperar o viveiro, algumas áreas e não tem como com esse valor e 313 

caso queiram fazer vistas de toda essa documentação está no processo 314 

administrativo nº 9596/2018. Simoni é a primeira da lista para ver esses 315 

documentos e deveríamos montar uma comissão para verificar esses 316 

gastos e ver o regulamento que fala que esse valor do Fundarp só poderia 317 

ser gasto com anuência dos conselheiros e devemos avaliar centavo por 318 

centavo. Lima deixa claro que a administração do Fundo é de 319 

competência da presidência do Conselho e o que a gestão anterior 320 

alegava é que não podia ter duas contas sendo uma específica do 321 

Fundarp mas é mentira pois eles usam o dinheiro e é a mesma coisa que 322 

eles fazem com a verba do Fundo de Saúde e a única verba votada no 323 

Fundarp conscientemente foi a compra de dois carros para a fiscalização 324 

o restante como conta de água e luz e Cooperpires não foi discutido 325 

portanto é prevaricação de quem administrou o Fundo pois a próxima 326 

gestão que está assumindo vai assumer o ônus e vai responder por tudo 327 

isso, o melhor é fazer um levantamento e dar nome aos “bois” e se 328 

precisar ir ao Mnistério Público e daqui pra frente tentar seguir as normas 329 

de convivência dentro do regimento do Comdema. Simoni diz que faria 330 

um boletim de ocorência mas antes quer ver toda a documentação e levar 331 

a fundo essa situação. Andreza diz que ficou triste pois tinha muitas ideias 332 

para utilização desse valor e temos duas contas que são a específica 333 

Fundarp 4840-2 e Tesouro 73304-0 e ja vimos alguns contratos que 334 

foram pagos com esse dinheiro do Fundarp como as lixeiras e como o 335 



processo veio ontem pra gente e tem muita movimentação de 150 336 

páginas ainda estamos averiguando sendo que tem até movimentações 337 

para pessoa física e precisaria essa comissão para fazer essa força tarefa 338 

e conto com vocês para averiguar essa situação e não quer ficar com 339 

esse passivo aqui e essa é uma prioridade por se tartar de dinheiro 340 

público. Simoni gostaria de fazer um outro apontamento no que hoje não 341 

sei se podemos chamar de Viveiro é um ponto que temos que levar em 342 

consideração para uma análise mais clinica pois haviam funcionários lá 343 

que pagamos com dinheiro público o salário de uma pessoa que não fez 344 

nada pelo viveiro que morreu e é caso de Ministério Público. Andreza 345 

informa que na primeira semana esteve lá e estava abandonado com 346 

mato e sem estrutura e fizemos relatório fotográfico e segundo alguns 347 

funcionários chegaram lá e pediram pra não fazer mais mudas pois não 348 

tinha onde plantar e que será criado um departamento de proteção animal 349 

e será revitalizado o viveiro e estamos fazendo trabalho inicial de limpeza 350 

e troca de descarga por exemplo e precisamos de uma minima reforma 351 

e iniciar a produção de mudas com o que temos de equipamentos e os 352 

funcionários. Valderez pede para repetir o valor do saldo do Fundarp. 353 

Andreza informa que são 22 reais e 36 centavos. Valderez fica sem 354 

palavras. Elizabeth informa que fizemos reuniões mensais e não passou 355 

nenhuma solicitação por nós, na verdade houve no inicio sobre o 356 

Boulevard gastronômico mas não foi aceito pelo Conselho e é triste 357 

começar o ano com 22 reais no Fundo. Simoni informa que houve 358 

solicitação para insumos e ferramentas para o Viveiro sendo inadmissível 359 

ter um funcionário que recebe e não faz seja público ou privado. Lima diz 360 

que o Viveiro era usado para fazer perseguição ao funcionário e quem 361 

administrava o Viveiro deve ser responsabilizado. Valderez diz que a 362 

decisão de sucatear o espaço é das autoridades. Soares diz que é 363 

importante montar a comissão e avaliar todos esses dados apresentados 364 

quantificar e responsabilizar em todas as categorias levando à esfera 365 

política e administrative, cabendo á gestão pública da melhor forma 366 

responder e se não responder Ministério Público mas não cabe a nós 367 

fazer o julgamento. Simoni pergunta quantos funcionários existem no 368 

viveiro. Andreza responde que hoje temos 5 funcionários mas tínhamos 369 

8 entre viveiro e Parque Pérola e vimos que não tinha necessidade para 370 

tantos pois os parques passaram para o Turismo e temos um engenheiro 371 

agrônomo e quatro pessoas para serviços gerais e com a Coordenadoria 372 

de Proteção Animal dentro do Viveiro ficará mais fácil a Gestão lá dentro, 373 

mais integrada. Simoni concorda com Soares que temos que juntar uma 374 

comissão e averiguar a fundo e levar ás vias de fato. Andreza concorda 375 

e não tem como saber o que houve e deveria ter um gestor que pediu 376 

para os funcionários pararem as atividades e assim funciona pois foi 377 

pedido ao funcionário para parar a produção de mudas mas e os 378 

equipamentos onde foram parar e por que pediram para parar a atividade. 379 

Elizabeth Felisberto diz que tem que tomar cuidado com a questão de 380 

funcionário pois ele responde civil, administrativa e criminalmente e é 381 

bom que comece a funcionar assim pois muitos fazem coisa errada e 382 

continuam a trabalhar e temos exemplo que denunciamos uma pessoa e 383 



ela continua trabalhando e o funcionário tem responsabilidades e se a 384 

coisa não está acontecendo ele tem que documentar e não tem como 385 

procurer a administração anterior e vão falar que as verbas foram 386 

alocadas para atender as necessidades da administração,  mas vamos 387 

ao Ministério Público de novo para fazer papel de palhaços pois a 388 

indignação é grande e temos que gritar e criar a comissão. Andreza 389 

informa que esse processo chegou pra ela essa semana sobre essa 390 

suposta criminalidade e temos prazo pra resposta para o dia 19 e temos 391 

essa demanda a responder. Elizabeth Felisberto diz que essa questão de 392 

funcionário público tem que parar. Elizabeth Ranck diz que ano passado 393 

visitou o Viveiro e estava lindo, foi bem tratada pelos funcionários e de 394 

repente teve uma troca de comando e alguns funcionários foram 395 

realocados e claro que deve abrir uma investigação. Valderez fala sobre 396 

as questões levantadas e pontua a Sabesp mas fica feliz pelas reações 397 

da reunião de hoje. Simoni diz que temos que contar muito com o poder 398 

público e com a nova secretária. Andreza diz que as portas estão abertas 399 

a todos e conta com todos e vai disponibilizar as páginas 149 com o 400 

saldo e 285 com Quadro de valores arrecadados do processo nº 401 

9596/2018, são muitas páginas e as demais quando for agendada a 402 

reunião da Comissão será vista por todos. Do processo da 403 

Cooperpires disponibilizará o que foi detalhado na reunião de hoje 404 

até amanhã pela manhã. Valderez questiona se o Fundo tem um grupo 405 

gestor. Simoni responde que quem gere é a presidente do Conselho com 406 

aval de todos os membros. Soares gostaria de lembrar a questão do 407 

parque do Serrano uma compensação Ambiental fundiária e até hoje 408 

nçao foi reconhecido como parque e há noticias de invasão e é preciso 409 

delimitar aquela área e tornar oficialmente um parquet. Andreza pergunta 410 

se tem o número desse processo. Soares diz que não tem mas pode 411 

conseguir. Elizabeth Ranck diz que ali é considerado uma unidade de 412 

conservação que precisa ser efetivada para beneficio Ambiental e acabar 413 

com as invasões sendo uma área muito grande e relevante, sendo 414 

solicitação dos moradores do Serrano e vamos encaminhar para o grupo 415 

a matricula e algumas fotos. Andreza agradece a todos e está a 416 

disposição na Secretaria e que a comissão seja montada o quanto 417 

antes e a ata de hoje será disponibilizada no site da prefeitura e 418 

vamos criar a Comissão formalmente dentro da legalidade para não 419 

termos problemas futuros. Jéssica informa que a gravação será 420 

enviada por email. A reunião é encerrada às 17 horas e 30 minutos. 421 

 422 


