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        A presidente Andreza Araújo inicia a reunião as 15 horas e 10 30 

minutos, agradecendo a presença de todos e informando sobre a pauta 31 

que será a prestação de contas do Fundarp e foi disponibilizado cópia do 32 

processo na íntegra para a Associação de Engenheiros, e pede para 33 

quem ficou responsável na Comissão do Fundo apresentar as propostas. 34 

João Paulo solicita palavra para aprovar a ata da reunião anterior. 35 

Valderez informa que não tem nada a opor apenas alguns itens de erro 36 

de digitação mas não que comprometa e vai enviar anotações pelo grupo. 37 

Após, a ata é considerada aprovada por todos os membros. Andreza 38 

informa que as atas serão inseridas no site da Prefeitura através de um 39 

link pela Secretaria de Comunicação. João Paulo informa que fará uma 40 

lista de presença virtual pelo google formulários e colocará o link no chat 41 

sendo hoje um primeiro teste desta aplicação. Andreza pede então que 42 



os responsáveis pela apresentação da apuração dos resultados para 43 

fazer a fala. Simoni inicia a explanação dizendo que informará sobre os 44 

dados dos ultimo quatro anos entre 2017 e 2020 e fez um levantamento 45 

das retiradas e não tem os créditos e sim apenas os débitos que foram 46 

enviados em tabela para a secretária Andreza com um total de débitos 47 

só nos últimos quatro anos de R$ 2.277.340,49 e esse valor foi gasto com 48 

contas de luz – R$60.000,00; Sabesp – R$49.280,00; Lara – 49 

R$900.000,00 sendo R$600.000,00 em 2019 e R$300.000,00 em 2020; 50 

aluguél de salas R$116.700,00 até 2019; manutenção veicular – 51 

R$74.000,00; Multas de trânsito – R$1100,00; Multas da Cetesb com 52 

obras – R$330.000,00; fontes e praças – R$27.000,00; seguro veicular – 53 

R$35.000,00; serviços topográficos – R$50.000,00; aluguél de 54 

impressoras – R$7000,00; tonner e cartuchos – R$28.000,00; serviços 55 

de correio – R$30.000,00 nos últimos dois anos; gráfica – R$17.000,00; 56 

aluguél de banheiro químico – R$291.000,00; lixeiras subterrâneas – 57 

R$252.000,00 e outros – R$3.500,00. Valderez informa que não teve 58 

tempo de analisar mais a fundo por falta de tempo e não ter o 59 

conhecimento técnico para análise e percebeu principalmente que esses 60 

gastos não passaram pelo conselho além de citações genéricas de 61 

alguns itens como veículos e muitos não são relacionados a pasta de 62 

meio ambiente e ainda que fosse deveria ter autorização para isso e até 63 

hoje não sabe sobre a verba da Contreras onde e como foi gasta e teve 64 

um compromisso de devolução ao Fundo e numa perspectiva mais geral 65 

é que são gastos questionáveis para serem gastos com verba do Fundarp 66 

e de não ter um conhecimento prévio do Comdema. Simoni acha que a 67 

princípio podem expor o que foi levantado mas tem muito a ser discutido 68 

e devemos fazwer mais reuniões com a presença da Secretária pois está 69 

feia a situação. Andreza diz que esse processo requer uma atenção 70 

especial fizemos várias anotações e chegamos próximos do que a Simoni 71 

apresentou e é um processo muito complex e ficou muitos anos para trás 72 

de prestação de contas e precisamos voltar e ver com muito 73 

detalhamento antes de tomar qualquer attitude e precisamos apresentar 74 

isso e tornar público mas precisamos entender melhor para divulger e o 75 

Lima já conseguiu levanter as entradas e a Simoni os gastos e tem 76 



pagamentos que não entendemos como pagamentos para funcionários e 77 

Finanças ainda não conseguiu explicar essas questões e fato é que 78 

estamos com esse problema e estamos ajustando para que isso não 79 

aconteça futuramente e temos duas contas a do Fundarp e a do Tesouro 80 

e isso acaba criando conflito quando da geração de boletos por exemplo 81 

de movimentação de terra e não é a Secretaria de Meio Ambiente que 82 

gera esses boletos e provavelmente acredito que esses valores caem 83 

direto na conta do Tesouro, de qualquer forma nunca houve manifestação 84 

formal de vocês de tudo que aconteceu aqui e quero que vocês se 85 

aproximem pois é uma responsabilidade compartilhada e precisamos ver 86 

como trabalhar com isso avaliando semestralmente ou anualmente o 87 

Conselho é nosso e estamos abrindo um processo separado e vai pedir 88 

que Finanças enviem a movimentação da conta do Fundo de tempos em 89 

tempos para ter um controle mais próximo. Simoni informa que nunca 90 

houve o respeito de que quem deve controlar essa conta do Fundarp é a 91 

secretária ou secretário de Meio Ambiente e desde o início foi Finanças 92 

que controlou esse Fundo e sugere que quando se fizer todo o 93 

licenciamento Ambiental para qualquer coisa que seja se crie um Código 94 

para a Secretaria de Meio Ambiente tenha um controle e essa deve 95 

divider sim com o Conselho mas o uso dessa verba é de responsabilidade 96 

da Secretaria de Meio Ambiente com anuência do Conselho e ficando só 97 

nas mãos de Finanças não pode e precisamos nos respaldar e respaldar 98 

o Fundo e sugiro que se crie esse Código para tudo que deva vir para o 99 

Fundarp e não fique dependente de Finanças. Lima informa que tem um 100 

Código 131 desde 2009 específico para movimentação do Fundarp mas 101 

a Secretaria de Finanças não respeita o Código quando emite o boleto e 102 

constatamos que abriram quatro códigos diferentes e a Secretaria de 103 

Meio Ambiente não tem controle sobre isso, a conta foi aberta a pedidos 104 

do Conselho em 2009 e não temos informação de quem movimenta essa 105 

conta. Simoni diz que por lei quem tem que movimentar essa conta é a 106 

Secretaria do Meio Ambiente com anuência do Conselho. Lima informa 107 

que a conta tem que ser movimentada pela Secretaria com autorização 108 

do Comdema pela Secretária ou alguém que ela autorizar, em 2015 a 109 

secretária Constância enviou um ofício que está no processo dizendo que 110 



naquele ano apenas 11% do que foi arrecadado com o Código do 111 

Fundarp foi para o Fundarp e o restante foi para Prefeitura e isso é de 112 

propósito e o Código foi criado e Finanças não obedece e vai ter que 113 

responder, e quando foi feito o regimento com as atribuições do president 114 

e do secretário executive que é responsável por elaborar e divulgar toda 115 

movimentação financeira do Fundarp e isso nunca foi feito e a senhora 116 

Constância disse que não passava verbas para o Fundarp porque o 117 

Comdema não apresenta projetos nem programas e isso é mentira pois 118 

em 2009 foi apresentada proposta do PACA – programa de agentes 119 

comunitários ambientais e o secretário da época Temístocles alegou que 120 

não tinha uma conta específica e não dava para separar Tesouro do 121 

Fundarp, depois apresentamos a proposta de contratar a professora 122 

Waverli da Metodista para levantar a produção de água da cidade para 123 

entrar na divisão do bolo da lei estadual de cobrança de água e no Comitê 124 

de Bacias foi levantado no ano passado foi arrecadado 137 milhões de 125 

reais e Ribeirão não apresentou projeto nenhum pois não sabe o quanto 126 

produz. Simoni questiona se no regulamento do Fundarp em algum local 127 

está dizendo que o repasse dos valores para o Fundarp estão 128 

condicionados a apresentação de algum projeto. Lima diz que não. 129 

Simoni diz que ela alegou algo que não faz sentido algum. Lima diz que 130 

foi discutido no Comdema em 2010 uma proporção por exemplo 10% 131 

para despesas correntes da Secretaria, 40% para aprovar projetos de 132 

recuperação Ambiental, 20% para capacitação dos profissionais da 133 

Secretaria mas essa deliberação foi feita mas não publicada então não 134 

tem valor, o que fizeram na última gestão foil impar o que tinha no Fundo 135 

e tem responsáveis sim que estão trabalhando na Secretaria e sabia 136 

como era a movimentação então sugiro que contratemos uma auditoria 137 

independente pois não temos capacidade técnica e temos que levar para 138 

o Ministério Público com um parecer técnico. Valderez concorda e diz que 139 

uma auditoria técnica seja o melhor caminho. Simoni concorda. Andreza 140 

questiona quanto custaria essa auditoria e informa que nesse momento 141 

não teríamos verba do tesouro para contratar essa auditoria e proponho 142 

fazermos um orçamento de quanto ficaria essa auditoria na proxima 143 

reunião faríamos um planejamento para viabilizar a contratação via 144 



Fundo vocês concordam fazer dessa maneira. Lima não concorda pois a 145 

conta do Fundapr é separada e a arrecadação permite e da possibilidade 146 

de contratar uma auditoria independente da prefeitura. Andreza informa 147 

que podemos pagar essa consultoria com o saldo do Fundarp após tomar 148 

orçamentos e aprovamos e contratamos e é ótimo pois é um trabalho 149 

muito técnico com muitas informações. Lima pede desculpas por ter 150 

entendido errado e concorda. Simoni concorda. Valderez sugere que seja 151 

feito desde o levantamento seja feito desde o começo çpara resolver o 152 

problema e levanter as medidas como um demonstrativo mais frequente. 153 

Andreza informa que pelo regimento interno e fala que compete ao 154 

presidente gerenciar e controlar junto ao president o Fundo e pergunto 155 

se no passado os conselheiros pediram as prestações de contas. Simoni 156 

informa que mês sim mês não cobravam os valores que tinham mas 157 

contas e se muito duas vezes foi informado os valores. Lima diz que deve 158 

ser uma prática/obrigação do secretário apresentar uma vez ao ano o que 159 

entrou e o que saiu do Fundo para justificar os gastos e não foi feito pois 160 

não interessava fazer e justificavam que não tinha uma conta propria e 161 

era mentira pois a conta existia desde 2009 e foi proposital a conta estar 162 

misturada. Eliete informa que a maior prestação de contas feita pelo 163 

Conselho foi em 2010/2011 na época do prefeito Clóvis Volpi onde o 164 

secretário de Finanças apresentou para no Conselho toda a 165 

movimentação que o Fundo tinha até aquela data e o valor da multa da 166 

Contreras que tinha sido utilizado pelo Tesouro foi devolvido ao Fundarp 167 

e na ocasião foram eleitos três conselheiros que seriam os gestores do 168 

Fundo junto com o Secretário e foi feita a conferência do saldo do Fundo 169 

e fomos acompanhando e a titular da cadeira da Aciarp hoje é a Jéssica, 170 

que me informou que não ocorreu solicitação de prestação de contas 171 

veemente verbal ou escrito e se lembra que em agosto de 2019 a 172 

Secretária da época pediu uma autorização ao Conselho para liberar 173 

gastos que não precisassem ser licitados até oito mil reais mensais porém 174 

nunca soubemos quanto era o saldo sendo apenas uma época em que 175 

apareceu verbalmente um valor em conta de seiscentos e poucos mil 176 

reais que foi colocado ema ta mas não recebemos extrato e temos que 177 

fazer mea culpa pois muitas vezes na reunião pensamos em tomar 178 



atitude e não tomamos e que isso sirva para nós daqui para frente não 179 

precisemos mais ficar discutindo esses assuntos pois isso aconteceu no 180 

governo do Volpi, no Saulo, no Kiko e para não acontecer nos próximos 181 

governos esse Conselho formado pode evitar isso. Simoni informa que a 182 

autorização solicitada pela Secretária Wanessa era um valor para compra 183 

de ferramentas e EPI’s e seria por volta de R$8.000,00 mas não passou 184 

e em todos documentos que eu vi tinha apenas duas compras de EPI’s e 185 

no fim das contas não teve nenhuma comprovação disso e como disse 186 

as saídas que apresentei foram apenas dos últimos quatro anos e nós 187 

sempre pedimos a prestação de contas e quando aparecia era verbal e 188 

de fato quem cuidou das contas sempre foi Finanças e a partir de agora 189 

Andreza precisa assumer a responsabilidade sobre essa conta para que 190 

possamos ter controle e nós como conselheiros precisamos participar 191 

dessa responsabilidade. Eliete diz que o Fundo precisava ter dinheiro 192 

para contratar esse auditor. Lima diz que tem dinheiro. Simoni diz que a 193 

Andreza vai apresentar o balanço para ver se temos esse dinheiro. Eliete 194 

diz que talvez estejamos jogando dinheiro for a pois o Tesouro é da 195 

Prefeitura e não de governo x y ou z e quando um sai o outro recebe 196 

descobrindo as bombas e é responsabilidade de quem entrou e não 197 

vamos conseguir fazer a gestão anterior devolver ou responder por isso 198 

e acho dificil pois fizemos um processo sobre compensações cujo grupo 199 

técnico do Conselho verificou inconformidades e enviamos para o 200 

Ministério Público o processo e não consegui achar no Fórum e isso faz 201 

mais de dois ano e não conseguimos saber de nada e o dinheiro não 202 

voltou e até que ponto vale a pena nos debandar para pedir explicação 203 

de pessoas que não estão mais no governo e se forem investigadas não 204 

devolverão esse dinheiro e só teremos desgaste então vamos conversar 205 

bastante e fazer reuniões e chamar a secretária anterior para falar. Lima 206 

diz que devem ser os secretários anteriores. Simoni concorda que não 207 

vamos reaver esse valer mas está ai a lei da ficha limpa pois não 208 

podemos ficar assistindo um bandido tentando se eleger a um cargo 209 

qualquer. Lima informa que o tribunal de contas do Estado rejeitou as 210 

contas do Volpi de 2010 pelo repasse da Contreras e ele foi impugnado 211 

e não poderia concorrer às eleições e ele foi à Câmara e comprou os 212 



vereadores que aprovaram mesmo com o tribunal de contas condenando 213 

e isso temos que denunciar quem está usando a prefeitura para 214 

interesses próprio e se devemos impugnar Kiko e Saulo e quem estava 215 

junto e não concorrem mais para roubar de novo. Eliete conclui que toda 216 

ação tem uma reação e somos corresponsáveis por esse dinheiro ter 217 

saído Fundo e ter ido para o Tesouro. Simoni discorda pois não foi 218 

apresentada a despesa para ser autorizada simplesmente foi usada. 219 

Eliete diz que é nossa obrigação pedir como conselheiros pois temos 220 

direitos e deveres e temos responsabilidades e já tínhamos discutido isso 221 

lá atrás na época do prefeito Volpi e não estamos discutindo algo que foi 222 

subtraído para uso próprio e não podemos acusar sem ter provas e 223 

conhecimento e hoje estamos fazendo a coisa certa para resolver um 224 

problema antigo e temos vários projetos que poderiam ser aprovados por 225 

nós e precisamos ter projetos para aprovar e na Aciarp temos 226 

responsabilidade Ambiental e vamos pegar isso agora para resolver e 227 

vamos eleger três conselheiros para gerir o Fundo para fazer a coisa 228 

certa conforme o regimento do Conselho indica e tudo isso não é 229 

responsabilidade de ninguém do Conselho pois confiamos no Poder 230 

Público em todos os governos anteriores que eles sejam sinceros e agora 231 

nós demoramos muito para verificar e deveria ser anual como a secretária 232 

disse ou semestral na minha visão essas verificações e precisamos 233 

analisar o que faze rem relação a essas pessoas pois se entrar com 234 

processo na área civil e um boletim de ocorrência na delegacia e se 235 

perdermos vamos pagar o advogado deles. Lima diz que não temos que 236 

ter medo pois podemo pedir sem custas via causa pública no Ministério 237 

Público que não pagamos nada. Eliete diz que eles não fazer nada. Lima 238 

diz que vc não confia. Eliete diz que essa é a prosição dela e devemos 239 

colocar para votação. Valderez fala independe das conclusões que vai 240 

sair do relatório quem será responsável ou não e a questão é que 241 

percebe-se incosistências e irregularidades e nós não temos bases 242 

técnicas para informar tudo e tem que ser tomada providência mesmo e 243 

da minha parte não tenho conhecimento técnico e a auditoria é importante 244 

e se encaminharmos para o Ministério Público e ele não agir não é 245 

responsabilidade nossa e teremos feito nossa parte e para saber como 246 



agir daqui para frente tem que haver um diagnóstico técnico do que 247 

aconteceu e tomar algumas medidas como relatórios até trimestrais para 248 

resolver as coisas antes de ficarem mais complexas. Lima informa que o 249 

Consellho Estadual do Meio Ambiente acabou de aprovar a 250 

compatibilização da lei do Taiacupeba com o nosso Plano Diretor que 251 

estava suspenso pela redução da cota parte e não constava na lei do 252 

Taiaçupeba e é uma vitória do Comdema esse novo instrumento jurídico. 253 

Andreza aproveita a fala do Lima para dizer que falta uma etapa a ser 254 

cumprida que será encaminhado ao grupo técnico que vai ser criado e 255 

ainda não podemos divulgar e no máximo mais trinta dias para podermos 256 

licenciar, com relação à fala da Eliete eu me comprometo formalizar na 257 

próxima semana com Finanças fundamentada na lei e artigo e envoi para 258 

o grupo e aguardo o retorno mas tem todo um processo burocrático e terá 259 

uma certa resistência e as vezes algo que parece tão simples pela lei se 260 

torna complicada e vamos pedir através de um ofício e não tem que ficar 261 

fazendo julgamento de valor ou mérito não compete a nós mas não 262 

podemos deixar um problema que não foi resolvido lá atrás e precisamos 263 

sim procurar resolver hoje esse problema senão vamos repetir o mesmo 264 

erro em não fazer nada também e talvez não gastar dinheiro com 265 

consutoria deve ser considerado assim podemos fazer um relatório do 266 

nosso parecer e se o Ministério Público entender que temos que contratar 267 

uma perícia ótimo e fazemos na medida que podemos fazer mas 268 

podemos fazer um orçamento e repetindo não quero fazer juízo de valor 269 

nem em mérito de gestão antiga do prefeito Clóvis, Saulo ou Kiko pra mim 270 

é indiferente o que eu não quero é que a gente cometa de novo e a 271 

responsabilidade sim é compartilhada apesar do controle ser dentro da 272 

Prefeitura até por conta do acesso interno, com relação ás colocações de 273 

roubo ou que comprou a Câmara eu não gosto pois não tenho provas 274 

contra isso nós não temos que discutir pois não tenho provas mas é meu 275 

ponto de vista e cada um manifesta sua indignação e não quero julgar 276 

administração alguma e então fica para próxima reunião orçamentos de 277 

quanto temos na conta nesse período e o ofício enviado à Finanças 278 

solicitando o acesso dos códigos e vamos criar rotina de qual será a 279 

periodicidade da prestação de contas e se conseguirmos hoje já designar 280 



essas três pessoas que irão acompanhar com o secretário executivo essa 281 

questão do Fundo já ficaria avançado. Eliete diz que se tem quórum as 282 

pessoas podem se candidatar ou indicar e já aprovamos hoje para 283 

aprovar uma decisão que é ótima para o Conselho. Reinaldo diz que esse 284 

montante de dinheiro atual hoje é de responsabilidade da Prefeitura e 285 

única vez que foi discutido no Conselho foi para comprar material do 286 

viveiro e não ouviu falar de valores em outras situações. Andreza diz que 287 

tudo tem uma entrada e uma saída em relação ao orçamento e não é 288 

imediato a devolução de qualquer que seja o valor e o Prefeito atual tem 289 

ciência de sua responsabilidade dos recursos e antes de devolver esse 290 

dinheiro tem que saber como fazer isso é preciso ter um entendimento e 291 

agora não estamos conseguindo chegar a um diagnóstico de tanta coisa 292 

que ficou para trás e isso nunca foi feito e claro que mostrando ao prefeito 293 

que precisamos devolver parte do dinheiro vamos fazer um plano de 294 

trabalho para haver esse retorno e não é tão simples assim. Lima sugere 295 

que por exemplo o pagamento para Lara é de responsabilidade da 296 

Infraestrutura bem como pagamento de multas por aterro em Ouro Fino 297 

tem que verificar quem é o responsável e precisam ser devolvidos pois 298 

são do Fundo mas tem que ser limpos e transparentes se forem 299 

necessários e haver um compromisso da Administração. Andreza diz que 300 

estamos discutindo um problema que vem desde 2009 e entraremos em 301 

contato com Infraestrutura e sobre as multas e vamos encaminhar sim e 302 

não falei com o Prefeito sobre isso pois preciso de mais dados. Reinaldo 303 

diz que quando é responsabilidade da prefeitura não é pra devolver agora 304 

mas hoje descobrimos o problema e vou ser mais participativo agora para 305 

acompanhar tudo que está acontecendo. Simoni é sincera em dizer que 306 

não acredita que esse dinheiro volte e briga para que nesse momento 307 

trabalharmos para que não ocorra novamente e não temos arrecadação 308 

suficiente e o Tesouro tem que arcar com coisas de suma importância 309 

como saúde educação e segurança e infelizmente não teremos condição 310 

financeira para arcar com as devoluções e não adianta exigir do prefeito 311 

seja qual for pela situação de baixa arrecadação que temos. João Paulo 312 

informa que o conselheiro Eduardo precisará se retirar da reunião e pede 313 

que façamos a eleição dos membros da comisão do Fundarp. Andreza  314 



diz que Lima se candidatou anteriormente. Eliete pode fazer parte mas 315 

precisamos ter uma agenda pré-aprovada já para o próximo mês e fazer 316 

a reunião no dia e hora agendada. Andreza pergunta se Simoni 317 

participará. Simoni e a mesma se propõe a participar de qualquer reunião 318 

futura mas nesse momento não pode. Eliete diz que precisa de membros 319 

do poder público. Andreza informa que ela como president e João Paulo 320 

como secretário executivo estão automaticamente inscritos. Simoni diz 321 

que podem contar com ela mas não poderá estar sempre presente. 322 

Andreza sugere todas as segundas quartas-feiras de cada mês as 15 323 

horas. Valderez questiona como fica o encaminhamento. Lima diz que é 324 

melhor esperar a próxima ordinária para dar tempo de ter a reunião da 325 

comissão e caso seja preciso fazemos uma extraordinária. João Paulo 326 

pergunta então se tem alguém contra esse formato da comissão do 327 

Fundarp e ninguém se pronuncia ficando aprovada a Comissão e o seu 328 

mecanismo. Valderez diz que os relatórios tem que ser mandados 329 

primeiro para a prefeitura e depois para outros caminhos. Andreza diz 330 

que é um retrabalho e temos muitas ações a fazer. Valderez diz que o 331 

Conselho tira os encaminhamentos para melhor forma de trabalhar. 332 

Andreza ve que esse Conselho é um dos mais participativos e tem 333 

Certeza que vamos melhorar sempre apontando os problemas e tentando 334 

resolver deixando tudo organizado e agradece a todos encerrando a fala. 335 

Simoni solicita que na próxima reunião possamos discutir sobre o assunto 336 

do processo das compensações mal gerenciadas. Andreza informa que 337 

faremos um relatório para a próxima reunião. João Paulo agradece a 338 

participação de alguns membros do Conselho do Poder Públicoque 339 

iniciaram hoje e que a substituição de um membro da AEARP está 340 

encaminhada e a Jéssica justificou a ausência dela e foi aberto o 341 

processo administrativo nº1334/2021 sobre a parceria entre a prefeitura 342 

e a UFABC quanto à revisão do Plano Municipal de Resíduos. Eliete 343 

parabeniza pela participação da UFABC nesse processo de revisão e que 344 

somos manancias e temos compromisso com a qualidade da água e para 345 

sabermos dados de nossa carga de fósforo e que tenhamos esse dado 346 

atualizado na revisão do plano de resíduos e a sustentabilidade está no 347 

nosso dia a dia mas o principal indicador que a cidade melhorou a 348 



qualidade da água é a quantidade de fósforo na represa. João Paulo 349 

agradece a todos lembrando que a reunião está sendo gravada e ficará 350 

disponível para quem quiser e encerra a mesma as 16 horas e 40 351 

minutos. 352 

 353 

 354 

 355 


