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        O conselheiro João Paulo inicia a reunião as 15 horas e 10 minutos fazendo 30 

uma conferência dos membros presentes quanto ao quorum e após o primeiro 31 

ponto de pauta é a aprovação da ata e pede para quem quiser pode enviar as 32 

solicitações de ajustes da mesma. Lima informa que na linha 212 estávamos 33 

discutindo a prestação de contas que o Tribunal de Contas tinha rejeitado a 34 

prestação de contas da administração Volpi e a Câmara de Vereadores aprovou 35 

a prestação mesmo com a rejeição e eu fui infeliz no termo usado por mim que 36 

Volpi foi a Câmara e “comprou os vereadores” um termo dificil de provar e 37 

gostaria que fosse retirado isso mas mantenho a denúncia que fez que a 38 

Câmara aprovou a prestação de contas mesmo com parecer contrário do 39 

Tribunal de Contas. João Paulo registra que vai retirar o termo “comprou” mas 40 

vai manter a ideia da frase usada. Valderez observa que tem que tomar uma 41 

certo cuidado com falas descontextualizadas nas linhas 246/247 uma fala minha 42 



com relação ao Ministério Público onde pessoas fizeram falas sobre Ministério 43 

Público e foram omitidas e a minha não foi omitida e não estou pedindo para 44 

retirar apenas para se ter cuidado com a contextualização. João Paulo pergunta 45 

se Valderez falou algo e não foi colocada na ata e se quer que coloque. Valderez 46 

responde que não quer que coloque nada mas sim que a fala de outros 47 

conselheiros sobre o Ministério Público foi omitida não tinha porque ser feita a 48 

dela. João Paulo insiste que se precisar alterar alguma coisa é só dizer. A 49 

presidente Andreza não entende a solicitação e mais uma vez diz que 50 

precisamos ter cuidado com nossas falas em acusar sem ter provas para não 51 

termos problemas futuros e está sendo gravado e se por ventura o João Paulo 52 

emitiu alguma fala você nos mande para correção. Valderez informa que não 53 

tem problema algum na fala que ela fez apenas pede mais atenção na 54 

contextualização e não pede para retirar nada. Elizabeth Ranck pede a 55 

disponibilização dos vídeos das reuniões para assistirmos e contribuir nas atas 56 

e pede que as atas sejam disponibilizadas em algum canal para mais 57 

transparência. A presidente informa que os vídeos podem ficar pesados para o 58 

nosso site mas as atas serão publicadas. Jéssica informa que faz as gravações 59 

e envia para o email do Comdema e podemos salvar os vídeos no google drive 60 

e fazer um link compartilhado para disponibilizar aos conselheiros. Elizabeth 61 

Ranck aprova a ideia e podemos acessar a pasta na nuvem e podemos assistir 62 

e até informar sobre as reuniões do Consellho. João Paulo informa que está 63 

sendo definido o link para disponibilização das atas no site e quanto as 64 

gravações podemos enviar o link gravado para os conselheiros após as reuniões 65 

e as gravações estão disponíveis para qualquer membro do Conselho com 66 

bastante transparência e questiona se tem mais alguma consideração com 67 

relação à ata e após nenhuma manifestação podemos considerar a ata 68 

aprovada. A presidente está de acordo com todos os termos da ata. João Paulo 69 

pede para que durantes as reuniões cada um filasse na sua vez e quem não 70 

estiver falando desligue os microfones pois facilita muito na construção da ata. 71 

Após aprovação da ata, como segundo ponto de pauta foi solicitado pelo 72 

conselheiro Lima a situação do empreendimento Pérola da Serra e foi solicitado 73 

ao conselheiro Alvaro esse questionamento. Alvaro  informa que da parte 74 

jurídica não tem nada do Ministério Público dizendo que a obra está 75 

liberada/desembargada e o que pode dizer é que em 15 de Janeiro de 2020 o 76 



então prefeito fez um decreto aprovando a retificação do Plano de Arruamento 77 

e Loteamento Pérola da Serra e nesse decreto no artigo 5º de acordo com a lei 78 

federal nº 6766 de 19 de dezembro de 1979 o presente decreto perderá validade 79 

caso o loteamento não seja submetido ao registro imobiliário dentro de 180 dias 80 

e nesse mesmo processo no dia 14 de fevereiro de 2020 a Secretaria de 81 

Habitação emitiu o alvará nº55 de 2020 que reestabelece o alvará nº375 de 2016 82 

aprovando a continuidade do plano de arruamento e depois disso alguns 83 

projetos foram apresentados alterando a area verde e institucional e o último 84 

documento um decreto nº7091 de 08 de dezembro de 2020 que prorroga por 85 

mais 30 dias o antigo decreto nº6967 de 15 de Janeiro que aprova a retificação 86 

do plano de arruamento e loteamento Pérola a Serra, ou seja, esse decreto valia 87 

30 dias até 08 de Janeiro de 2021 e depois disso não consta mais nada nesse 88 

processo tem um alvará válido mas o decreto já está vencido e a parte de 89 

licenciamento Ambiental não tem mais o que ser feito ficando a parte do Aprove. 90 

Lima esclarece que quando foi dada entrada nesse loteamento o Comdema e o 91 

Coduhab aprovaram e nós recorremos ao Ministério Público pois entendemos 92 

que não estava obedecendo o Código De Obras nº3883 e num acordo com o 93 

secretário Rogerio e o dono do loteamento Antonio Carlos Lima se 94 

comprometeram a deixar os 10% de área institucional  e nesse intervalo eles 95 

modificaram na Câmara a modificação da lei nº3883 e baixaram o percentual 96 

para 5% e recorremos ao Ministério Público novamente pois o projeto deu 97 

entrada quando estava em vigência a lei anterior e discutimos com o Antonio 98 

Carlos Lima no Comdema qual era a proposta de como contemplar a área 99 

institucional e como sugestões escola ou UBS e ele não aceitou por isso 100 

estamos cobrando como ficou a situação. Alvaro informa que realmente no 101 

processo não existe nada mais que possamos falar nenhum parecer final do 102 

Ministério Público se foi cumprido ou não com o vencimento do decreto em 08 103 

de Janeiro de 2021. Valderez pede que seja levantado se foi cumprido ou não 104 

para atualizar na próxima reunião. Soares informa que foi feita uma conversa a 105 

época em que apresentaram uma área institucional de 3.500 m² reduzindo o 106 

previsto e foi feito um compromisso onde iriam encaminhar ao promotor com a 107 

recomendação do Ministério Público e a área apresentada ficou no final de rua 108 

e não sabemos como ficou e cobramos as responsabilidades do empreendedor 109 

e da prefeitura e a sociedade civil cobrou isso à época e se os prazos venceram 110 



e não foi cumprido tem que aplicar multa e fora a questão de esgotameto 111 

sanitário e coleta de resíduos e o município precisa fiscalizar quanto a essas 112 

questões a compensação ambiental, vistoriar sistema de drenagem e para que 113 

no futuro não de problema. Jéssica sugere a verificação se foi cumprido mas 114 

não de maneira invasiva e sim caberia notificar os proprietários para que 115 

apresentem os documentos comprovando o que foi determinado e caso 116 

negative tomar as medidas cabíveis. A presidente entende que devemos enviar 117 

para avaliação jurídica quanto aos prazos propostos e a fiscalização Ambiental 118 

ou de obra pode ser feita a qualquer momento pela prefeitura e podemos 119 

apresentar na próxima reunião e fiscalizaremos e notificaremos para 120 

esclarecimento e não havendo partiremos para e infrações e embargos 121 

previstos na legislação. Lima sugere reunião conjunta com o CODUHAB para 122 

esse empreendimento pois o Ministério Público deu orientação ao 123 

empreendedor. Andreza diz que para o Comdema seria uma extraordinária ou 124 

então faria na próxima reunião ordinária do Comdema junto com o Coduhab. A 125 

presidente inicia a próxima pauta que é sobre o Cemitério e temos mais recente 126 

uma carta encaminhada pela Cetesb postada em 16 de abril e recebemos em 127 

maio e traz como informação que foi apresentado em 2018 à Cetesb uma 128 

investigação detalhada da avaliação de saúde humana do cemiterio que fazia 129 

parte de uma exigência legal por conta de um auto de infração ambiental em 130 

meados de 2013 e foi feito esse primeiro relatório e foi apresentado só agora e 131 

a Cetesb analisou agora e fizemos a primeira campanha e tínhamos que fazer 132 

mais três e não foi feito desde 2018 e pelo acordo com o Estado e o que fizemos 133 

a partir de fevereiro foi o termo de referência para fazer licitação e as campanhas 134 

pois a empresa que fez a primeira campanha não quis continuar e essa carta 135 

chegou agora dizendo que do estudo que apresentamos temos que estabelecer 136 

nossas áreas de restrição das áreas subterrâneas no Cemitério e fazer uma 137 

investigação visando delimitar qual era a profundidade para monitorar essa 138 

contaminação e dar por encerrado o caso mas dessas duas conclusões do 139 

relatório a primeira está certo pois precisamos estabelecer nossa área de 140 

restrição de uso mas o segundo ponto a Cetesb entende que não é necessário 141 

fazer  pois já definimos que tem a pluma de contaminação então não precisaria 142 

fazer novas investigações e dispender novos custos com algo que já sabemos 143 

que está contaminado e conclui que dispensa as próximas campanhas porque 144 



ela exige um plano de adequação do cemitério visto que no relatório foi 145 

informado que há locais no cemitério com sepulturas menores que 1,5 de 146 

profundidade estando em desacordo com as normas da Cetesb e o que me 147 

preocupa é que esse plano é necessário mas muito custoso para esse momento 148 

e o que tentamos conversar com a agência é que com esse plano de adequação 149 

nós dispensaríamos  tudo que já foi feito e com dinheiro perdido e o responsável 150 

técnico Elton já foi solicitado para conversarmos mas estamos aguardando 151 

resposta e temos pela carta 60 dias para apresentar esse plano e que seria um 152 

prazo intangível e estamos pleiteando maior prazo e melhor detalhamento desse 153 

plano e sobre o cemitério é o que temos no momento para apresentar. Lima 154 

informa que o cemitério foi embargado pela Cetesb e foi apresentado um estudo 155 

pela prefeitura e não tivemos acesso pelo Comdema e AEARP e foi solicitado 156 

uma cópia e não recebemos até hoje para podermos estudar para fazer 157 

proposta para ajudar e com a Pandemia estourou a ocupação do cemitério e as 158 

propostas que existiam como gavetas tem que ser alternativa ou até crematório 159 

para ajudar no crescimento da mortalidade mas a cidade tem que ter alternativa. 160 

A presidente concorda e diz que por mais que tenhamos um pequeno espaço 161 

esse teria um limite de tempo de ocupação e o que temos feito é entrar em 162 

contato com empresas e parcerias e estudando novas alternativas naquela área 163 

mas se prevermos em estudo técnico que não é possível precisaremos verificar 164 

outra área mas entende que deve ser na propria área e temos que ver a questão 165 

de normas ambientais e parte financeira e conta com ideias do Conselho para 166 

isso. Lima informa que como área de proteção Ambiental não pode ter 167 

ampliação do cemitério mas o que podemos estudar é um tipo de cemitério 168 

como o do Parque dos Pinheirais mas fora da bacia da Billings ou verticalização 169 

do próprio cemitério. A presidente diz que no próprio site da Cetesb tem os pré-170 

requisitos para ampliação e licenciamento em cemitérios e traz essa 171 

possibilidade em APM sendo bem mais restritivo mas é possível sim e temos 172 

estudado muitas possibilidades e agradece quem tiver interesse em estudar 173 

esse assunto conosco. A presidente questiona se não foi disponibilizado o 174 

relatório para a AEARP. Lima diz que acredita que não. João Paulo vai verificar 175 

se não foi encaminhado. João Paulo informa que o próximo ponto de pauta é 176 

uma demanda da Valderez sobre o PPA. Valderez diz que o PPA está em 177 

andamento mas do jeito que feito não tratamos do assunto e quase ninguém 178 



participou e não durou mais que três dias e a divulgação foi ruim e insuficiente 179 

que a lei prevê que é o estatuto das cidades e não sabe se podemos apresentar 180 

pautas ambientais e seria fundamental um posicionamento para nossa área ou 181 

então apresentar levantamento do que foi contribuído nan ossa área. A 182 

presidente informa que o Plano ficou aberto de 26 a 30 de abril para propostas 183 

da sociedade civil em um link no site da prefeitura e hoje cada secretaria enviou 184 

suas propostas junto com as da sociedade civil e após compilado pela 185 

Secretaria de Administração e será enviado para a Câmara até dia 28 de maio 186 

e essa tem prazo até junho para votação e e acha que não tem mais prazo para 187 

enviar propostas e é o que tenho sobre o PPA nesse momento. Valderez diz 188 

que o governo deveria ter avisado o Conselho com antecedência. Lima informa 189 

que no Conselho de Saúde ocorreu o mesmo problema e a resposta foi que a 190 

orientação nacional era que deveríamos apresentar a proposta até 15 de Agosto 191 

e a Lilian da Saúde informou que aqui em Ribeirão temos que seguir a lei 192 

orgânica que o prazo é 31 de maio e assim chamamos os vereadores e eles 193 

farão alteração na lei orgânica para o próximo PPA ter o mesmo prazo do 194 

nacional e quando a proposta for enviada em nome da prefeitura os vereadores 195 

debaterão e farão audiencia pública. Valderez diz que a prefeitura deveria ter 196 

dado um tempo antes para contribuição. A presidente disse que ficou aberto ao 197 

público para contribuições da sociedade civil e não tem muito o que falar sobre 198 

isso. João Paulo fala que o próximo ponto de pauta foi solicitação da Valderez 199 

e é sobre a Taxa de Lixo. Valderez diz que comentários na cidade falam sobre 200 

a cobrança da taxa de lixo que faz parte de uma lei em que as prefeituras devem 201 

instituir essa cobrança e pede que passe pelo Conselho para fazermos 202 

observações a respeito. A presidente informa que é uma obrigação delegada 203 

aos municípios desde a Constituição Federal de 1988 passando pelas diretrizes 204 

nacionais de saneamento em 2007 depois a politica nacional de resíduos sólidos 205 

em 2010 e agora o marco do saneamento pela lei federal nº14026 de 2020 que 206 

tras prazos para Estados e Municípios criem a taxa do lixo e essa discussão 207 

deveria estar sendo feita pela Agência Nacional de Águas através de um termo 208 

de referência para que os municípios tivessem uma ação minima para criar 209 

essas legislações e não foi feito e estamos no prazo para criar e caso não criem 210 

esse instrumento de cobrança tem que apresentar um tipo de prestação de 211 

contas de porque ele se omitiu na criação dessa taxa e o prazo é até 31 de 212 



dezembro de 2021. Valderez pergunta se é 31 de dezembro ou julho. A 213 

presidente informa que julho é o prazo para criação da lei e 31 de dezembro é 214 

para prestar contas de por que não foi criada. Valderez pede que seja feita 215 

discussão pois tem muita coisa envolvida. Andreza pergunta se isso nunca 216 

passou pelo Conselho. Valderez informa que não e tem uma série de coisas que 217 

tem que ser consideradas quanto à criação. A presidente informa que temos 218 

referência de alguns municípios alguns optaram por trabalhar com a Sabesp e 219 

Rio Grande da Serra trabalha de acordo com metro quadrado e outros com 220 

tamanho de frente de terreno e como não tem uma regra que trate como fazer 221 

portanto cada município adotou critérios com estudos para distribuição dessa 222 

taxa e é uma situação difícil. Soares informa que o prazo legal é até dia 15 de 223 

julho de 2021 para implementar a lei pois é uma taxa e só pode cobrar ano que 224 

vem é a noventena prazo de 90 dias e é constitucional e estão correndo no 225 

prazo e o que não tem até agora são estudos necessários para implementação 226 

dessa cobrança e foi tentado em 2017/2018 e a Câmara reprovou e o que está 227 

tramitando segundo jornal é que estaria sendo cobrada uma taxa de 25 a 30 228 

reais cobrindo 33 mil residências onde a prefeitura vai ter que arrecadar 10 229 

milhões e o que não sabemos o que se paga de fato resíduos quanto o município 230 

paga ao Lara na coleta e aterro pelo contrato e o que não tem é um estudo da 231 

quantidade de resíduos domiciliares e precisa saber para poder cobrar uma taxa 232 

que é para cumprir contrato sem levar em consideração questões sanitárias 233 

econômicas e sociais por exemplo e esse Conselho e a Secretaria de Meio 234 

Ambiente podem alicerçar essa discussão pois por enquanto está sendo tratada 235 

apenas por uma questão econômica e deve-se apresentar a conta que está 236 

sendo paga agora ao aterro para entender o que vai ser pago de fato como uma 237 

taxa ética e moral. A presidente agradece as colocações e a legislação traz que 238 

na região metropolitana temos até 02 de Agosto de 2021 para resolver essa 239 

situação e temos alguns dados e referências e temos feito estudos e 240 

aguardamos o Conselho com propostas e gerar nova despesa e tarifa é um 241 

assunto muito difícil de ser deliberado e aproveitando para falar sobre a 242 

regionalização do saneamento pelo PL 251 pela ALESP num projeto muito 243 

rápido e não está sendo tratado resíduo sólido e drenagem uma vez que o marco 244 

do saneamento traz água esgoto resíduo e drenagem como saneamento básico 245 

e não resolve todas as questões e estamos acompanhando esse PL e 246 



encaminhei a vocês no grupo esse material. Vicente da Cooperpires lembra a 247 

situação da Cooperativa quanto a taxa e explica que a esteira não rodou por 248 

falta de material precisando dispensar cooperados por isso e temos muitas 249 

moradias que não separam material para reciclagem e estamos numa situação 250 

frágil e queria saber qual o compromisso da prefeitura para fortalecer a coleta 251 

seletiva e precisamos de uma sensibilização maior. Elizabeth Rank pergunta se 252 

essa minuta da cobrança da taxa de lixo passará pelo Conselho antes de ir para 253 

a Câmara. A presidente registra a solicitação da Elizabeth Rank e quanto ao 254 

Vicente não temos compromisso algum ainda pois não temos nada definido mas 255 

independente da taxa de lixo o departamento de gestão Ambiental tem dado 256 

aporte à Cooperpires e infelizmente o caminhão grande quebrou novamente e 257 

estamos resolvendo essa questão enquanto isso o caminhão menor está sendo 258 

usado e quanto a conscientização concorda com Vicente pois muitas pessoas 259 

não tem conhecimento do trabalho de coleta na cidade e colocamos no site uma 260 

página informando sobre as ações de coleta seletiva realizada e quanto ao 261 

recurso quanto mais coletarmos maior será o valor arrecadado e o mais 262 

importante é a maior divulgação. Lima diz que o trabalho da Cooperpires sempre 263 

foi boicotado pela Lara e o que nós pudermos divulgar será positive para toda 264 

cidade. A presidente diz que não tinha conhecimento sobre esse boicote e diz 265 

que ficou surpresa quando colocou no seu facebook e as pessoas responderam 266 

com felicidade e não sabiam do trabalho e pede que João Paulo reencaminhe o 267 

link e também o problema de quebra recorrente do caminhão talvez até por falta 268 

de revisão e manutenção periódicas. Valderez questiona como a política de 269 

reciclagem e a coleta seletiva será contemplada no projeto de cobrança da taxa 270 

de lixo e pensamos como a coisa não deslancha mais e definer novas políticas 271 

com relação à reciclagem. João Paulo informa que em reunião com a Secretária 272 

Rosi na semana passada retomaremos a coleta seletiva nas escolas municipais 273 

com bags um trabalho que iniciou pouco antes da pandemia. A presidente 274 

informa que temos feito alguns trabalhos e estamos encaminhando e reiteramos 275 

que vocês tragam propostas para a Secretaria e informa ainda sobre o processo 276 

de sindicância que foi aberto sobre os licenciamento que houveram de 277 

compensações e o processo é o nº4374/2019 e no dia 30 de abril a procuradora 278 

principal da Secretaria de Assuntos Juridicos deu um despacho que diz que 279 

“verificando-se imprescindível a condição inicial da sindicância com intuito de 280 



coletar documentos e depoimentos para apuração dos fatos sobre as 281 

irregularidades” e foi encaminhado para a Secretaria de Administração em 30 282 

de abril para que se inicie o processo de sindicância e temos o inquérito civil 283 

nº1404070001982019-1 e agora foi encaminho e o outro informe é sobre a 284 

retomada do licenciamento no Taiaçupeba e hoje temos que a Coordenadoria 285 

de Licenciamento e Planejamento encaminhou para o Comitê um parecer 286 

favorável quanto a isso e o que falta é que nossa compatibilização passe pela 287 

análise da Câmara Técnica e a reunião está marcada para a próxima semana e 288 

esperamos em breve voltar a fazer licenciamento na região de Ouro Fino. Lima 289 

complementa que além da instalação do Comitê Billings-Tamanduateí que 290 

sempre reivindicamos para garantir a aplicação da lei da Billings e o grupo de 291 

fiscalização, outro informe do Comitê de Bacias é que será encaminhada 292 

proposta da lei da bacia do Guaió que é o último pedaço de nosso território que 293 

falta ter lei específica e assim que for aprovada vamos compatibilizar com o 294 

nosso Plano Diretor e pedir a municipalização de todo licenciamento da área de 295 

Ouro Fino e outro informe é que tiramos na última reunião um grupo de membros 296 

para analisar o problema do Fundarp e a prefeitura cedeu e tiramos uma cópia 297 

de todo processo do Fundarp e estava marcada uma reunião para semana 298 

passada e não puder ir por problemas de saúde e um levantamento que fizemos 299 

junto com a Valderez e a Elizabeth Rank foi encaminhado como informe para 300 

todos e solicito que seja remarcada essa reunião com esse grupo para discutir 301 

essa questão do Fundarp para ver o encaminhamento a ser proposto. A 302 

presidente informa que a reunião aconteceu com Eliete, Simoni, Andreza e João 303 

Paulo e sua ausência está justificada e foi solicitado no processo que fosse 304 

encaminhado o extrato atual da conta e que fosse delegado à Secretaria de 305 

Meio Ambiente esse controle previsto na legislação para que possamos junto 306 

ao Conselho deliberar sobre tudo isso e até o dia de nossa reunião o processo 307 

não tinha voltado com essa resposta e ficamos sem ter muito o que falar sobre 308 

atos presentes e o que foi determinado nessa reunião foi a solicitação uma 309 

agenda com o Secretário de Administração ou alguém que ele indique para que 310 

esclareça nessa nossa comissão essas contas cruzadas do Fundo ou da 311 

Prefeitura e nada melhor que alguém da Administração esclarecer do que eu 312 

que não tenho acesso a essa informação e aguardamos passar uma data e ai 313 

marcaríamos nossa reunião de comissão junto com o Secretário e com relação 314 



à prestação de contas do Fundarp não deliberamos nada no grupo pois é uma 315 

discussão que estamos fazendo junto ao Conselho. Elizabeth Ranck questiona 316 

se temos algum encaminhamento da revisão participative do Plano Municipal de 317 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A presidente informa que o processo foi 318 

aberto e encaminhado junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos e não retornou 319 

à Secretaria de Meio Ambiente mas está encaminhado. Vicente complementa 320 

que em fevereiro teve uma visita da secretária Andreza na Cooperpires e em 321 

seguida enviamos um email com vários pontos entre eles é a regularização da 322 

nossa luz e a pavimentação do patio dianteiro e ruas adjacentes e limpeza do 323 

entorno e terei dificuldade em ouvir sua resposta agora mas se puder enviar por 324 

escrito e sugiro para fortalecer nossa coleta que você possa fazer uma conversa 325 

com todos os setores e departamentos da Prefeitura para encaminhar os 326 

materiais recicláveis como papel e copo plástico para ajudar. A presidente  327 

informa que quanto a limpeza foi encaminhada equipe no mês passado para 328 

fazer e quanto à energia encaminhamos para a Secretaria competente que é a 329 

de Obras e depois a Zeladoria vai fazer esse encaminhamento e quanto à 330 

solicitação junto às outras Secretarias já repasso a demanda junto ao 331 

Departamento de Gestão Ambiental para que faça esses encaminhamentos 332 

junto à outras Secretarias estando registrado. Lima pergunta como pode ser 333 

feito quanto à energia da Cooperpires. A presidente informa que a Secretaria de 334 

Meio Ambiente encaminha a demanda e quem executa é a Infraestrutura e 335 

precisam regularizar essa situação. Valderez fala do contrato com a Sabesp e 336 

o compromisso da universilazação do esgoto e sugere que convidemos 337 

representantes da empresa para prestar contas sobre essa questão. A 338 

presidente pede que seja colocado como ponto de pauta. João Paulo informa 339 

que foi registrado. Elizabeth Ranck denuncia um possível assoreamento de uma 340 

nascente embaixo da Ponte Seca na área dos ônibus da empresa Opinião e 341 

vemos água escorrendo uma possível nascente e movimentação de terra no 342 

local e gostaria de enviar fotos via chat para que a secretaria possa fiscalizar e 343 

apurar se tem algum assoreamento dessa nascente e aproveitar que temos o 344 

Sergio da AEARP está como Secretário de Obras e pode contribuir com esse 345 

encaminhamento do Vicente sobre iluminação e a obra no patio pode ser 346 

encaminhado. João Paulo pede que as fotos sejam enviadas no grupo de 347 

whatsapp. Lima faz proposta para próxima reunião que se existe algum 348 



processo aberto para licenciamento de uma usina de tratamento de resíduos na 349 

região de Ouro Fino. A presidente garante que não pediu abertura desse 350 

processo e desconhece essa informação. Lima informa que a prefeitura pagou 351 

uma multa de movimentação de terra nessa área. Andreza informa que fez 352 

vistoria no local e não identificou nenhum tipo de uso e pedimos que a empresa 353 

que fez a obra do galpão faça um ajuste em um vazamento na área e vamos 354 

apresentar na próxima reunião. Soares informa que tem numa página de jornal 355 

Diário Regional de 28 de julho de 2020 que Ribeirão Pires construiu um galpão 356 

com convênio com o FEHIDRO. A presidente informa que o galpão está 357 

construído e prestamos contas sobre esse projeto esse ano e o que não temos 358 

conhecimento é desse projeto da usina. Soares diz que é importante verificar se 359 

a Cooperpires não esteja na mesma situação e o município tem dispensa de 360 

licenciamento. A presidente acha importante a diretoria da Cooperpires verifique 361 

sua documentação e sugeriu à Cooperativa se inscrever na OSCESP que é uma 362 

assessorial para cooperativas e se vocês lembrarem de alguma outra pauta e 363 

pede licença por conta de outro compromisso. Lima pergunta se Andreza 364 

recebeu a lista de processos do Fehidro que não foram executados. A 365 

presidente informa que já desarquivamos alguns e temos um norte para 366 

encaminhar um ou outro e pede que verifiquem como fazermos esses 367 

encaminhamentos. Lima informa que vai encaminhar a cópia da lista desses 368 

projetos do Fehidro. A presidente encerra a reunião às 16 horas e 53 minutos. 369 


