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Ausência Justificada: João Paulo Marigo Cerezoli

O senhor Nicolas inicia a reunião as 15 horas e 15 minutos, passando ao primeiro ponto

de pauta que é a aprovação da ata da 127ª reunião ordinária do mês de outubro e

questiona se alguém tem algo a acrescentar nessa ata.

A conselheira Valderez solicita que troque a palavra método pela palavra mérito na linha

219.

O conselheiro Lima  informa que sobre a renovação do Comdema, foi informado que não

houve  indicações  de  entidades  da  sociedade  civil  em  todos  os  segmentos,  e  a

presidência  do  Conselho  não  pode  decider  isso  sozinha,  deveria  ter  chamado  uma

reunião extraordinária, a prática nos ultimo 25 anos é que cada segmento determina os

seus participantes, do jeito que foi encaminhado vai caber recurso judicial de novo.

O  senhor  Nicolas informa  que  sobre  a  substituição  dos  membros,  será  falado

posteriormente na reunião de hoje. Informa ainda que a reunião está sendo gravada. A

ata  foi considerada aprovada e será corrigida para a próxima reunião.



A conselheira  Valderez pede que se faça a conferência dos conselheiro presentes na

reunião.

O senhor Nicolas informa que vai fazer a chamada e pede que avisem caso esqueça de

chamar alguém. Faz a chamada dos membros antigos e dos novos presentes.

O  conselheiro  Lima pergunta  se  foi  publicado  edital  com  a  publicação  dos  novos

membros.

O senhor Nicolas informa que ainda não foi feito, portanto os novos membros só terão

direito a voto assim que forem nomeados. O próximo item da pauta é a posse dos novos

membros do Conselho, e para isso chama a conselheira Karin para falar.

A conselheira Karin informa que o conselheiro João Paulo está de férias e está tocando a

questão da eleição e sobre a pergunta do edital, não foi feita ainda a publicação, e hoje é

a reunião de finalização do mandato 19-21 e a apresentação dos novos membros e em

seguida teremos a posse oficial e a publicação do edital.

A conselheira  Valderez solicita que sejam informados quem são os novos membros e

informar também todas as entidades que participaram do processo.

A conselheira Karin está tentando compartilhar a tela para mostrar.

A conselheira  Simoni solicita  que  continuemos  a  reunião  até  que  a  Karin  consiga

compartilhar a tela.

O  conselheiro  Lima faz  informe  sobre  o  Fundarp,  foi  criada  comissão  para

responsabilizar judicialmente quem prevaricou e a Secretária Andreza pediu para passar

na  procuradoria  municipal  e  até  agora  não  tivemos  resposta,  então  encaminhamos

diretamente à promotoria pública e a reunião será no dia 24 de novembro as 15 horas e

todos os  membros interessados  estão  convidados e  será  presencial,  para  mostrar  a

promotora como foi o levantamento.

A conselheira  Simoni solicita  que essa data seja colocada no grupo para que todos

fiquem cientes.

A presidente Andreza retifica a fala do conselheiro Lima, se forem ler as atas anteriores,

foi falado pessoalmente também ao Lima, o que nós tratamos, inclusive ela participou da

apuração com todos, tratamos em reunião que ficou a cargo da Drª Elizabeth Felisberto,

que é conselheira, fazer essa petição para encaminharmos em nome do conselho, não

da Secretaria, do Lima, da Andreza ou da Simoni, e como você tomou a iniciativa de ir

sozinho fazer essa representação e está fazendo a convocação formal para que todos no

dia  24  as  15  horas  participem,  não  ve  problema  algum,  só  quis  retificar  a  fala  do

conselheiro Lima porque não foi bem assim a maneira que foi conduzida e quer deixar

registrado em reunião. Já sobre a reunião da Câmara Técnica sobre outro processo,



sobre o Fundarp sim, foi encaminhada uma solicitação a procuradoria e foi passado um

retorno e será partilhado futuramente, e sobre a apuração das contas da administração

anterior iremos faze rem conjunto e dia 24 estarei com vocês.

A conselheira Simoni informa que na reunião passada foi feita autorização de uso de um

teto de 15 mil reais do Fundarp para o Departamento de Proteção a Fauna e gostaria de

ver as notas fiscais para ter o controle disso.

A presidente Andreza informa que ainda não foi aprovada e a ata seria aprovada hoje, e

estando aprovada vamos abrir o processo administrativo interno e ficou combinado que

depois que a ata da reunião anterior fosse aprovada, o procedimento de compra seria

iniciado.

A conselheira Simoni pede que quando for adquirido o material fosse feita uma filmagem

do material para comprovação.

A conselheira Karin pede que volte à pauta de apresentação dos membros e informa que

não conseguiu colocar na tela as informações, portanto fará a leitura e pede que as

colocações sejam feitas após a leitura integral do documento. Inicia a leitura, no Poder

Público são nove vagas, cada vaga com um titular e um suplente: da Secretaria de Meio

Ambiente  uma vaga a  Secretária  Andreza  e  Gerson,  outra  vaga  Karin  e  Iuna,  outra

Renato Abadde e Juliana, outra Renato Henrique e Moisés, outra Roger e Cristina, outra

Andreia e Maria de Lourdes, da Secretaria de Saúde Vagner e Paula, da Secretaria de

Educação Tatiane e Renata Moreira, e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa

Civil,  Gutembergue Martins e Celso Machado.  Os membros da Sociedade Civil,  pela

ACIARP, Tales e Jéssica Natália, pelo segmento de sindicatos de professores de Ensino

e temos uma vaga e duas entidades apresentaram, o Sineduc e Apeoesp, fizemos uma

reunião  em  uma  sala  entre  elas  para  definição  de  quem seria  titular  e  quem seria

suplente, mas não houve consenso e depois de uma consulta jurídica e uma conversa

com a Secretária indicamos o Sineduc como titular e a Apeoesp como suplente, tendo em

vista que nesse ultimo mandato a Apeosp estava como titular, a proposta é que daqui a

um ano a Apeoesp volte  a  ser  titular.  A outra vaga é de Conselhos ou Associações

Profissionais,  sendo duas vagas,  e duas entidades apresentaram a documentação,  a

AEARP ficou com uma vaga com Lairde e Eduardo Araújo e o CAU, com Maurílio e

Diogo  Rodrigues.  Associações  de  Moradores  de  Amigos  de  Bairro  com  uma  vaga

disponível  e  duas  associações  apresentaram  documentação,  de  Ouro  Fino  e  do

Balneário Palmira, e em uma reunião para definer a vaga, acordaram que Adilson de

Ouro  Fino  ficaria  como titular  no  primeiro  ano  e  Wilson  do  Balneário  Palmira  como

suplente, e no segundo ano inverteriam as posições. Outro segmento representado é a



OAB,  titular  Odimauro  Mendes  e  suplente  Marcos  Vinícius.  Para  vaga  de  entidades

ambientalistas com 2 vagas e apenas 2 apresentaram documentação, então cada uma

ficou com uma vaga, sendo o Movimento de Defesa à Vida com Elizabeth Ranck e Airton

Massari e a outra vaga para a Cooperpires, com Roberta Neves e Wellington de Oliveira.

Como última vaga, temos uma vaga para o segment entidades sociais ou sindicais, a

Associação RibeirãoPirense para Integração Social – ARIS apresentou documentação, o

Sindicato  dos  Arquitetos  também  apresentou  documentação  mas  na  triagem  dos

documentos verificamos que eles  não tem sede no município,  ficando a  ARIS como

representante  com  José  Roberto  Kuki  e  Ana  Paula  dos  Santos  Prisco  e  assim

constrituímos as nove vagas da sociedade civil e nove vagas do poder público, e como

foi dito, estamos apresentando o resultado do processo eleitoral, depois serão feitos os

termos de posse e a nomeação formal de todos os membros e publicação.

A conselheira  Valderez informa que a Apeosp não concorda com a maneira como foi

tratada a questão da vaga da Educação pois fizemos uma reunião e a representante do

Sineduc pediu o prazo até o final do dia de segunda dia 08 para um posicionamento, que

não chegou a mim nem a Apeoesp oficialmente, e ontem, conversando com Karin por

email,  veio  a  decisão  de  que  a  Secretária  decidiu,  e  discordamos  do  método  da

Secretaria fazer a decisão e nesse caso deveria ser comunicado às entidades para um

novo acerto e uma decisão final e na forma que foi colocada foi indevida e não estamos

de acordo.

A conselheira  Simoni gostaria de fazer uma sugestão para esse caso e isso ocorreu

quando  ela  entrou,  haviam duas  entidades  ambientalistas  e  passaram a  decisão  ao

próprio Conselho para fazer a decisão, por votação.

A conselheira  Valderez  até  concorda no caso de um impasse,  mas entendeu que o

processo foi atropelado e a depender da decisão do Sineduc poderia tentar uma nova

conversa para bater o martelo pois sabemos que tem que ter uma decisão e em ultimo

caso  vir  ao  pleno  do  Conselho  e  essa  decisão  da  Secretaria  foi  indevida  e  não

democrática.

A presidente  Andreza responde que teve uma reunião em que ela não pode participar,

estava a Karin,  Sineduc e Apeoesp e infelizmente não chegaram a um consenso,  e

consultamos o departamento de assuntos jurídicos sobre o que fazer nesse caso, as

duas entidades desejando ser titulares e infelizmente não temos vagas suficientes para

que todos participem.



O conselheira Lima diz que no regimento diz que os casos omissos serão resolvidos pelo

plenário então cabe uma reunião extraordinária e não tem departamento jurídico para

definir isso.

O convidado  Soares diz que o processo eleitoral ficou dubio e havia um 1º edital  de

chamamento as entidades se inscreveram num prazo legal e na reunião do Comdema

deu a entender que faltavam duas entidades que não tinham ocupado ainda, sendo a

associação de moradores e entidades de classe ocupada pela ARIS agora e foi lançado

um  2º  edital  dilatando  a  data  para  essas  duas  entidades  se  inscreverem  e

coincidentemente dois dias depois lançaram um terceiro edital revogando o 2º, mas para

ele estava entendido que as entidades cadastradas e inscritas estavam credenciadas

pois não houve nenhuma publicização das entidades que ja estavam cadastradas e de

acordo e uma dúvida se o Sineduc se inscreveu na primeira o na terceira chamada, até

por que é um conselho de deliberação de representação da sociedade civil.

A presidente  Andreza pergunta se o sr.  Soares é representante do Comdema ou do

Coduhab para registrar.

O convidado Soares informa que o MDV pleiteou vaga então temos que dialogar e sou

presidente do MDV.

A presidente  Andreza não  sabe  qual  está  sendo  o  questionamento  pois  todas  as

pessoas que foram indicadas, as entidades, foram apresentadas para vocês e acha que

não é problema de duas entidades não entrarem num acordo, pois todos tem direito a

entrarem  nas  reuniões  pois  é  um  conselho  aberto  e  como  conselheira,  presidente,

gostaria de entender o que está acontecendo e qual impeditivo.

O convidado Soares diz que está pedindo esclarecimentos quanto a isso e foi cumprido o

edital por eles, e que a eleição é da sociedade civil e não da prefeitura.

A presidente Andreza responde que segue as regras, teve o empate e que foi procurado

o departamento jurídico para saber como desempatar e foi  passado que compete ao

presidente o voto de desempate.

O convidado  Soares diz que para esse caso é sobre situações do Conselho e não da

Sociedade Civil.

A presidente Andreza pergunta se querem colocar em votação.

O conselheiro  Lima diz que a presidente está brincando e que aqui não é a casa dela

para brincar.

O convidado Soares quer apenas o esclarecimento dessa questão dos editais.

A presidente  Andreza informa  que  a  conselheira  Karin  vai  esclarecer  as  questões

levantadas pelo Soares, e quer deixar registrado mais uma vez a falta de respeito do



conselheiro Lima dizendo que está brincando como se estivesse em sua casa, e que foi

desrespeitoso com ela.

O senhor Nicolas pede que te todos se acalmem para nos organizarmos, e temos uma

lista de espera para se manifestarem e se preocupa com quem fará a ata, na sequência

Karin, Elizabeth Ranck e senhor Caspirro.

A conselheira  Karin esclarece sobre os editais, foi feito o 1º edital e a maior parte das

entidades apresentou documentação e quem ficou pendente foi a associação amigos de

bairros e entidades sociais ou sindicais sediadas no município, por isso foi aberto um 2º

edital. Depois houve uma retificação pois o entendimento foi que uma vez que haviam

duas  vagas  pendentes,  assim  abrimos  novamente  para  todas  as  outras  entidades

visando ampliar a participação caso mais alguém quisesse participar pois iríamos esperar

mais dez dias para associação de bairros e entidades sociais/sindicais, e deixando claro

que todas as outras entidades de todos os outros segmentos cumpriram o 1º edital.

A conselheira Elizabeth Ranck tenta ajudar na questão do desempate que o artigo 23 do

regimento interno que diz que os casos omissos devem ser deliberados pelo Conselho, a

sugestão é a deliberação entre nós e devido a construção da revisão do plano municipal

de  resíduos  estar  em andamento  com a  contribuição  da  Apeosp,  sugere  que  nesse

primeiro ano essa associação continue como titular para continuidade desse processo

que vem do biênio anterior, mas o importante é seguir o regimento com a deliberação dos

membros do Conselho aqui presente. Solicita ainda a correção da disposição dos novos

membros informados pela Karin para o novo biênio. Pede informação se as atas das

reuniões anteriores foram votadas.

O senhor Nicolas informa que teve uma alteração solicitada pela conselheira Valderez na

ata da 127ª reunião ordinária.

A conselheira Karin contribui nessa questão das atas, informando que foi encaminhada

na convocatória as duas atas, a 127ª reunião ordinária e a da 33ª reunião extraordinária

Comdema/Coduhab  e  podemos  colocar  as  duas  em  votação  e  a  manifestação  da

conselheira Valderez foi apenas questão de correção de palavra e não de contexto, e

caso não tenhamos nenhuma manifestação de context sobre as duas atas, podemos

votar agora e depois fazer a correção encaminhando corrigida.

O  senhor  Nicolas diz  que  tudo  bem  e  se  os  conselheiros  estiverem  de  acordo  já

podemos encaminhar e considerar as atas. Temos as duas atas, questiona se alguém

tem alguma questão para se manifestar.

O conselheiro  Lima informa que vai se abster pois não recebeu a ata da 33ª reunião

extraordinária e não tem como aprovar.



A conselheira Karin informa que foram enviadas no email de convocação dessa reunião

as atas da 127ª reunião ordinária e da 33ª reunião extraordinária.

A conselheira Simoni informa que não fez a leitura e se abstem por não ter lido.

A conselheira Valderez diz que não estava na pauta a 33ª reunião extraordinária.

A conselheira Karin informa que não foi colocada na pauta a aprovação da 33ª reunião

extraordinária,  mas  a  ata  foi  enviada  nos  arquivos  do  email,  faltou  escrever  na

convocatória.

O conselheiro  Lima retifica sua posição e vota pela aprovação da ata da 33ª reunião

extraordinária.

O senhor Nicolas informa que a ata da 33ª reunião extraordinária vai ser reapresentada

na  convocatória  da  próxima  reunião  do  Coduhab.  Pergunta  novamente  se  podemos

considerar  as  duas  atas  aprovadas,  ressalvadas  as  alterações  já  mencionadas,  que

serão  corrigidas.  Sem  nenhuma  consideração  dos  membros,  as  duas  atas  são

consideradas aprovadas.

O convidado Odimauro, representante da OAB, seção de cuidado e proteção animal de

Ribeirão Pires e future membro do Comdema, sobre esses pontos controversos que se

chegou a um bom termo, de primeira impressão achou a reunião muito tumultuada e

gostaria que tivesse uma ordem e para quem está começando no Conselho é uma má

impressão incrivel.

A presidente  Andreza pede  desculpas  em nome da  Prefeitura  e  lamenta  a  falta  de

educação de algumas pessoas, existe um regimento interno e uma cronologia de fala e

espera que daqui pra frente as coisas fluam melhor pois queremos deliberar e tratar de

forma leve e simples e mesmo que não concordem, queremos tratar de forma leve, sem

motivos de briga e sem acusar por  tudo e aproveita  para agradecer a  presença dos

novos membros e espera que tenha essa alternância da participação social.

O senhor Nicolas pede para que as pessoas que queiram de manifestar levantem a mão

no app para conduzirmos da melhor maneira a reunião.

A conselheira Karin responde sobre a fala da conselheira Elizabeth Ranck, sobre o artigo

23 do regimento interno, desde que ela participa das eleições do Comdema, essa foi a

primeira vez que não houve um consenso das partes para definir quem participaria como

titular e suplente do segmento das entidades da Educação, por isso fizemos consulta ao

Jurídico da prefeitura, foi levado o artigo 23 do regimento para a procuradora municipal

sobre os casos omissos serem levados ao Conselho, e foi ponderado que o Conselho

vigente deliberaria, mas não seria legal o Conselho antigo deliberar sobre a formação do

Conselho novo, e este não poderia deliberar pois não tinha tomado posse ainda. Esse



artigo 23, juridicamente, cabe então dentro do Conselho já constituído para questões de

não consenso dentro das reuniões,  mas não caberia para uma nova eleição pois  os

membros antigos não poderiam eleger membros novos, por isso não foi considerado o

artigo 23.

O convidado  Marcio Konttop pede esclarecimento sobre esse imbroglio, perguntando

em qual vaga a Apeoesp se inscreveu no 1º edital, e opina que o Conselho atual tem

condições  de  deliberar  sim  e  que  é  questionável  o  aconselhamento  jurídico  junto  a

prefeitura.

A conselheira Karin responde que a Apeoesp apresentou a documentação para a vaga

de Entidades de profissionais de Ensino, tanto que no dia da reunião do dia 08 foram

convidados os representantes da Apeoesp e do Sineduc para conciliar sobre titular e

suplente nessa vaga.

O convidado Marcio Konttop pergunta se isso foi no âmbito do primeiro chamamento.

A  conselheira  Karin responde  que  chamamentos  foram  abertos  e  a  Apeoesp  se

manifestou para a vaga do Sindicato dos Professores e que a vaga para o segmento de

entidade social/sindical foi preenchida pela ARIS.

A conselheira  Simoni  complementa  a  fala  do  senhor  Marcio,  a  Apeoesp  sempre  se

configurou com Associação profissional de professores e estaria em pé de igualdade com

a  Aearp  –  Associação  de  Engenheiros  e  Arquitetos,  como  são  duas  vagas  para

associações profissionais, ficariam Apeoesp e Aearp uma vaga para cada, e o Sineduc

entraria como sindicato e disputaria com outro sindicato.

O  conselheiro  Lima esclarece  o  que  a  conselheira  Karin  levantou  sobre  a  consulta

jurídica,  o jurídico não leu o regimento interno, no artigo 4º parágrafo 3º,  diz que os

membros do Comdema só deixaram o exercício de seus mandatos no dia da posse dos

seus sucessores, diz que é uma influência “politiqueira” no Conselho. Diz ainda que são

duas coisas, uma vaga para entidades de profissionais da educação e outra vaga para

entidades sindicais/sociais.

A conselheira Valderez diz que ficou confusa com os esclarecimentos, diz que não pode

interpreter diferente do que está no artigo 23 do regimento, é o que está dito lá. Sobre a

reunião, foram chamados para a reunião de conciliação na segunda e a representante do

Sineduc disse que conversaria no Sindicato e tirar um posicionamento até o final da tarde

do mesmo dia. Informa que aguardou o posicionamento do Sineduc e não foi passado

nada, ficou pendente, fui na Secretaria e não teve resposta, e não recebeu ligação ou

nada por email. Na tarde de ontem, passou na Secretaria e foi informada que teve essa

discussão e considera o método incorreto, e se teve esse impasse uma outra conversa



teria resolvido, mas a forma da Secretária decidir com o Jurídico foi complicada. Para

depois resolver, deve ser via Conselho que tem plena condição de resolver e se houver

uma nova conversa,  havendo esse revezamento,  da Apeoesp ficar por mais um ano

como titular para continuidade de diversas questões. O método foi ruim e desrespeitoso,

assim como alguns pedidos de esclarecimentos  feitos  pelo  Conselho que não foram

encaminhados.

A presidente  Andreza pede que a conselheira Valderez elenque as solicitações que o

Conselho fez que não foram encaminhadas e pede que envie por email essas questões.

Pede que a Karin esclareça melhor essa questão que foi tratada na reunião.

A conselheira  Karin esclarece sobre a fala da conselheira Simoni, que a vaga é para

representante  de  entidades  sindicais  dos  professores  e  Ensino  official  do  Estado  ou

Município. Outro questionamento sobre o edital já foi explicado. Sobre o questionamento

da Valderez sobre o encaminhamento da reunião sobre a vaga da Educação, foi aberto

edital, Sineduc e Apeoesp apresentaram a documentação, e foi marcada reunião para o

dia  08  numa sala  reservada  para  entrar  num consenso  como sempre  foi  feito.  Não

entraram num consenso, as representantes Valderez e Alessandra informaram que não

entraram em consenso e que iriam conversar com sua entidade e dariam retorno até as

17 horas do mesmo dia. Não aconteceu esse retorno e ficou entendido que estariam em

conversa pois é uma vaga da sociedade civil, sairiam da reunião, conversariam e chegar

num consenso, que não houve, por isso foi encaminhado dessa forma. Na sexta-feira,

tentou contato diversas vezes, e tentou no dia de ontem pelo celular com a conselheira

Valderez, e não houve a comunicação pois não conseguiu falar pelo celular, e esse foi o

processo.  Com  relação  a  participação  na  Câmara  Técnica  e  na  revisão  do  Plano

Municipal de Resíduos, tanto titular quanto suplente pode participar.

A conselheira  Simoni pensa que pode ser solicitada uma nova tentative de conciliação

entre  as  duas entidades,  e  se  mantendo a  discordância,  cabe ao conselho antigo  a

deliberação sobre isso.

A conselheira Valderez acredita que deveria ser refeita essa discussão e a compreensão

de que foi incorreto o pronunciamento da Secretaria. Como foi dito, o Sineduc pediu pra

discultir internamente e ficou de dar o retorno, e esse comunicado não foi passado a eles,

o método foi  equivocado,  e chegando a um impasse total,  que o Conselho defina a

situação e adianta que fique para os novos conselheiros discutirem essa questão da falta

de transparência da eleição.

O convidado Marcio Konttop diz que não está claro ainda esse conflito e pergunta se o

Sineduc se inscreveu no prazo regular estabelecido no 1º edital.



A conselheira Karin responde que as duas entidades, Sineduc e Apeoesp apresentaram

dentro do prazo legal, a única questão é que a Apeoesp não apresentou o registro da ata,

e foi pedido um prazo para registro da ata, e o Cartório de Ribeirão disse que não poderia

registrar aqui mas sim em São Paulo, pois os documentos são de lá, e mesmo assim

ponderamos, e essa é uma questão que a Apeoesp não apresentou a ata registrada e

ponderamos isso para que a Apeoesp ficasse como suplente da vaga.

O convidado Marcio Konttop responde que foi esclarecido e agradece.

A conselheira Elizabeth Ranck tem uma dúvida sobre os novos membros mencionados,

e  pelas  associações  de  bairro,  o  senhor  Adilson  Miguel  está  como  titular,  e  ele  é

funcionário comissionado da Prefeitura, não tendo assim o equilibrio entre sociedade civil

e poder público.

A presidente  Andreza responde que passou batido pela seleção feita pelo conselheiro

João Paulo  essa indicação  e  concorda  plenamente  com a colocação da conselheira

Elizabeth Ranck, não faz sentido algum um funcionário público representar a sociedade

civil e fica registrado essa falta de atenção que terá que ser substituído esse nome.

A conselheira  Karin agradece  a  conselheira  Elizabeth  Ranck  pela  informação  e  a

entidade  representante  não  tem  problema  em  continuar  pois  a  documentação  foi

apresentada completa, mas pedimos para trocar o membro.

A conselheira Elizabeth Ranck sugere que não fique nem a entidade pois tem conflito de

interesse e as decisões acabam sendo coletivas e o presidente Adilson é comissionado.

A presidente Andreza diz que com relação a essa colocação, particularmente não tem o

mesmo entendimento por ser CNPJ, e pede para ser notificada a entidade, pergunta se

indicaram suplente.

A conselheira  Simoni informa que precisará sair da reunião, e essa é sua última como

titular e gostaria de participar da discussão do loteamento e condomínio mas não vai

conseguir participar.

A presidente Andreza agradece a presença da conselheira Simoni e diz que não só ela

como todos da sociedade civil são muito bem-vindos para participação nas reuniões.

A conselheira Karin responde a presidente Andreza de que foi apresentado suplente da

Associação dos moradores de Ouro Fino.

A conselheira Valderez questiona se diante disso, a outra entidade não poderia assumer

a vaga.

A conselheira Karin responde que a outra é a Associação do Balneário Palmyra, e que

fizeram reunião entre eles, e definiram que Ouro Fino ficaria titular e Palmyra suplente no

primeiro ano, e inverteriam no Segundo ano.



O  senhor  Nicolas pergunta  se  com  relação  a  posse  dos  novos  membros,  foram

elucidadas as dúvidas, e se sim, poderíamos passar para a próxima pauta.

A conselheira  Valderez questiona se haverá outra conversa entre Sineduc e Apeoesp

para definição ou via Conselho.

A presidente  Andreza pergunta se a representante do Sineduc pode responder a essa

proposta da conselheira Valderez sobre uma nova reunião, que seja um consenso para

trabalhar durante dois anos juntos. Seria interessante uma reunião. Informa que a sr.

Alessandra, representante do Sineduc, está sem áudio e pelo chat que pode ser feito

assim, então pede que a Karin agende essa reunião e esclareçam quem fica de titular e

suplente, que seja um consenso entre elas e é indiferente para a presidente.

A conselheira Valderez pede o contato direto da srª Alessandra.

A conselheira  Karin pede que as duas combinem e o quanto antes resolvermos para

publicar e dar posse aos membros, e acabando a reunião irão organizer uma conversa.

O  senhor  Nicolas inicia  nova  pauta  sobre  cota  parte  nos  casos  de  loteamento  e

condomínios de lote.

A presidente Andreza inicia conceituando cota-parte (área resultante de uma divisão da

área total do terreno pelo número de unidades, residencial ou não) e lote mínimo (área

minima do terreno que poderá resultar de um loteamento, de um desmembramento ou de

um  desdobro).  Cada  subarea  do  município  tem  um  lote  mínimo  estabelecido  pela

legislação, dentro de cada bacia. A discussão foi sobre condomínio de lotes na última

reunião, e por isso trouxemos como pauta. O condomínio de lotes é relativamente novo

para nós no município pois veio pela lei nº 13465 de 2019, e a dúvida que tinhamos

quanto Secretaria,  enviamos uma carta  ao Estado e foi  respondido que “  compete à

Cetesb  o  licenciamento  ambiental  dos  condomínios  de  lote,  pois  na  deliberação

Consema  nº  01/2018,  que  regulamenta  as  competências  do  município  para  o

licenciamento, não está previsto o condomínio de lotes, então o licenciamento compete

ao Estado mas o município tem que fazer a certidão de uso de solo, e fazendo a leitura

do manual do Graprohab que já introduziu esse conceito, tras que o condomínio de lotes

será  aplicado  nos  mesmos regramentos  dos  condomínios  edilícios,  então  se  as  leis

específicas nos permitem fazer as compensações dos parâmetros urbanísticos, para o

condomínio de lotes também. Já no loteamento não se aplica. Enquanto município, para

poder  fazer  essas aprovações,  é  necessários uma regulamentação,  que foi  feita  ano

passado através da lei nº 6533/2020, que dispõe sobre normas e procedimentos para

parcelamento do solo urbano e trazendo a modalidade de condomínio de lotes. Essa lei,

no artigo 40, para regularização do condomínio de lotes, o interessado deverá solicitar a



prefeitura municipal as diretrizes para uso e ocupação do solo. A dúvida é se essa análise

é  do  município  ou  não.  Até  que  mudemos  as  regulamentações,  essa  análise  de

licenciamento será feita pela Cetesb. Quanto ao Graprohab, pelo decreto nº52053/2007

que tras esse conceito de condomínios e o que compete ao município e a Cetesb tem as

linhas cortes, como tamanho do terreno e quantidade de usos.

O conselheiro Lima pede que a prefeitura elaborasse um parecer, uma resolução sobre

esse tema por escrito, devido a dificuldade de entender por conta das reuniões online,

para discutir o texto com mais facilidade.

A presidente Andreza pergunta se quer um resumo ou um minuta do assunto.

O conselheiro Lima diz que um resumo já basta.

A  presidente  Andreza informa  que  vai  formatar  as  informações  e  passará  essa

informação aos conselheiros.

O convidado  Maurilio questiona se  essa proposta  é  para  os  novos  condomínios  ou

também para os que já existem para regularização.

A presidente Andreza responde para condomínios de lotes novos todos estavam, é um

regramento via Cetesb.


