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A reunião teve início às 15 horas e 12 minutos com a confirmação da presença 51 

dos membros e obtenção de quórum pelo COMDEMA e pelo CODUHAB.  52 

A presidente Andreza agradece a presença de todos e passa para a pauta da 53 

aprovação da ATA solicitando a quem tiver alguma manifestação ou notificação 54 

para que seja feito.  55 

A secretária executiva Juliana informa que não houve nenhuma manifestação 56 

por e-mail ou por WhatsApp passando a palavra à presidente Andreza que 57 

informa que a ATA está aprovada por todos os membros.  58 

A conselheira Valderez informa que solicitou que sua ausência fosse 59 

justificada na última reunião e a secretária executiva Juliana informa que foi 60 

justificada conforme a ATA anteriormente encaminhada. 61 

A presidente Andreza passa para a próxima pauta que trata sobre o Processo 62 

3230/2021 já tratado em reunião anterior em 2021 sobre o Empreendimento 63 

Ipê Amarelo que é um condomínio de lotes e foi solicitado pelo Conselho 64 

algumas complementações passando a palavra ao responsável técnico 65 

convidado Leandro para que faça a apresentação do que foi pedido na 66 

reunião em questão. 67 

O convidado Leandro informa que após as solicitações, todas as correções 68 

foram realizadas e protocoladas obtendo, com isso, o Parecer favorável na 69 

análise do EIV e questiona para a presidente Andreza que como já foi 70 

realizada a apresentação do empreendimento ao Conselho em reunião 71 

anterior, se há a necessidade de nova apresentação. 72 

A presidente Andreza informa que foram atendidas as solicitações sendo que 73 

o conselheiro Moisés e a conselheira Iuna que são membros da Câmara 74 

Técnica de Análise do EIV já se manifestaram e possivelmente foi 75 

encaminhado aos interessados a deliberação dos mesmos, por ser um 76 

condomínio de lotes menor que 50 unidades não deve ser exigido 77 

compensações, sendo atendida a Legislação quanto a quantidade, a 78 

supressão da vegetação que foi uma questão levantada que será analisada e 79 

deliberada pela CETESB pois o Licenciamento será realizado pelo órgão, 80 

então pela Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento 81 

Urbano no momento, será uma manifestação para emissão da Certidão de 82 

Aprobabilidade para posterior sequência do Processo pela CETESB e depois o 83 

mesmo retorna para obtenção do Alvará Municipal, não havendo a presidente 84 



nenhuma consideração mais a ser feita dando a palavra a qualquer outro 85 

membro que queira se manifestar e questionar aos responsáveis pelo 86 

empreendimento ou para a Comissão do EIV. 87 

A conselheira e responsável técnica pelo processo, Simoni Micke, reitera o 88 

que foi falado pela presidente Andreza, atendendo ao solicitado e que o 89 

processo segue pela CETESB para posteriormente retornar para o Município 90 

estando os mesmos no momento aguardando a Certidão de Aprobabilidade 91 

para dar continuidade junto à CETESB.  92 

O vice-presidente Odimauro questiona quanto a vazão de esgoto de 40 93 

m³/dia, se há uma vazão suficiente na rede para aguentar tal impacto. 94 

O convidado Leandro responde que foi solicitado a Certidão de Diretrizes de 95 

Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário junto a SABESP onde foi 96 

identificada a necessidade de se fazer uma rede de reforço e que um projeto 97 

está sendo elaborado para resolver tal questão. Inclusive o próprio bairro irá 98 

ser beneficiado por essa rede que será instalada no local, sendo um 99 

prolongamento de aproximadamente uns 400 a 500 m de rede de esgoto para 100 

atender ao volume.  101 

A conselheira Valderez solicita através do chat que seja comentado sobre a 102 

área averbada – localização, passando a palavra ao convidado Leandro que 103 

não conseguiu entender a pergunta.  104 

A secretária executiva Juliana solicita à conselheira Valderez que seja 105 

novamente formulada a pergunta.  106 

Não havendo manifestação, a presidente Andreza pede a palavra e informa 107 

que acredita que esteja sendo perguntado sobre a matrícula, na descrição 108 

começa informando que é um prédio residencial na Rua Colorado e vem 109 

descrevendo o imóvel, acreditando que seja sobre essa averbação, pede 110 

licença para continuar a explicação a respeito informando que será emitida 111 

uma nova Declaração de Vinculação (D.V.) e que esta cancelará e substituirá 112 

todas as averbações existentes em matrícula no ato do licenciamento. Logo, 113 

se haverá demolição ou se já foi demolido, no licenciamento será mencionado 114 

sobre tal residência nº 03. A presidente Andreza pergunta para a conselheira 115 

Valderez se era sobre isso a pergunta da mesma. Não havendo nenhuma 116 

manifestação da conselheira Valderez, dá-se o prosseguimento na reunião. 117 

Foi dado então um período de 5 minutos para inscrições das manifestações. O 118 



conselheiro Roberto Kuki pede a palavra e informa que esteve no local 119 

tirando algumas fotos e conversando com alguns vizinhos os quais o 120 

informaram que têm um problema muito sério com relação ao saneamento, por 121 

não existir rede de esgoto na região. Sendo que toda a água que escorre de 122 

chuva ou de esgoto das residências no presente, são coletadas por 4 tubos de 123 

3 ou 4 polegadas que acabam não sendo suficientes e jogando todo o esgoto 124 

em um terreno que fica abaixo do nível da rua onde tem um encharco muito 125 

grande e também de água de esgoto. A pergunta que faz é se existe já alguma 126 

documentação e se o documento sendo existente, como o convidado Leandro 127 

disse que a população será beneficiada no local, se esta já tem conhecimento. 128 

Pois em sua vistoria, ninguém havia conhecimento a respeito. E ainda solicita 129 

alguma forma de identificação, por exemplo, coletes para os conselheiros 130 

quando estiverem em situações deste tipo como vistorias para poder ser feito 131 

um trabalho com uma maior segurança, pois o mesmo foi vigiado por alguns 132 

moradores do local para saberem o que estava sendo feito. 133 

A presidente Andreza informa que a identificação por coletes fica complicada  134 

devido ao custo mas que há a possibilidade de se fazer crachás de 135 

identificação por ser mais viável e que verificará a possibilidade na secretaria 136 

de existirem coletes para disponibilização. Se todos concordarem, já será 137 

realizada uma cotação para os crachás. 138 

O convidado Leandro pede a palavra e informa que ainda não tiveram a 139 

oportunidade de informar aos moradores do local pois o empreendimento 140 

ainda se encontra em fase de estudos, tendo sido solicitada a documentação 141 

junto a SABESP (Certidão de Diretrizes) onde ficou identificado pelo órgão a 142 

existência de um gargalo havendo a necessidade de fazer um reforço, ou seja, 143 

de implantar uma rede coletora de esgoto ali, sendo uma das coisas que 144 

precisa ser feita e já está sendo providenciado um projeto para atender isso. 145 

Por não haver ainda a Certidão de Aprobabilidade, após a emissão da mesma 146 

será dada a continuidade e poderão comunicar à vizinhança, dar 147 

prosseguimento junto a CETESB e retornar a Prefeitura Municipal para 148 

solicitar os alvarás tendo bastante tempo durante todo este processo para 149 

poder explicar aos moradores sobre o empreendimento pois enquanto não 150 

possuírem documentos comprobatórios de aprovação ou certificados da 151 

possibilidade da implantação do mesmo, não podem fazer nenhuma 152 



divulgação. 153 

A presidente Andreza pergunta se houve alguma inscrição.  154 

A secretária executiva Juliana informa que não foi encaminhada nenhuma 155 

manifestação.  156 

O vice-presidente Odimauro pede a palavra e pergunta sobre as 6 (seis) 157 

árvores exóticas que serão suprimidas, mas que só observou uma troca 158 

pecuniária não concordando com isto.  159 

A presidente Andreza informa que no local não serão suprimidas apenas essa 160 

quantidade pois trata-se de um pequeno fragmento de vegetação em estágio 161 

inicial visto haverá 1.400,00 m² de área de intervenção onde será cortado um 162 

pequeno fragmento de uma floresta que está se regenerando, mas que o 163 

licenciamento é via órgão estadual, CETESB, aqui a prefeitura aceita como 164 

medidas mitigadores a compensação pecuniária mas no caso do 165 

empreendimento ser via Estado, é feito via SOS Mata Atlântica, onde é 166 

convertido em reais e ele adota uma área e compra mudas ou vincula uma 167 

área verde equivalente vinculando o empreendimento. Neste caso, se foi 168 

colocado pecuniária no EIV, não poderá ser feita desta forma pois a CETESB 169 

não trabalha desta forma, mas será avaliado pelo Estado esta forma de 170 

compensação do empreendimento. 171 

O convidado Leandro concorda com o que foi dito pela presidente Andreza e 172 

informa que foi proposto no Laudo a Averbação de uma parte do maciço para 173 

atender concomitantemente a Lei da Mata Atlântica, as Resoluções SMA 174 

07/2017 e SMA 80/2020, elaborado em atendimento a tudo isso e a sugestão é 175 

de solicitar, conforme já feito em outras situações, autorização do corte das 176 

árvores isoladas junto ao Município para que a compensação fique com o 177 

Município podendo este desenvolver políticas públicas benéficas ao Meio 178 

Ambiente. 179 

A conselheira Jéssica pede a palavra e faz uma observação pois no Parecer 180 

Técnico Preliminar onde tem a tipologia de construção, foi assinalado como 181 

loteamento mas se trata de condomínio de lotes, logo a tipologia correta 182 

deverá ser condomínio residencial para ficar correto conforme a Legislação 183 

pertinente. 184 

A presidente Andreza informa que os membros da Câmara Técnica de Análise 185 

de EIV, Luciana e Moisés, deverão fazer uma modificação na página 237 do 186 



processo que seria sobre a caracterização do Parecer Técnico para ficar 187 

especificado que se trata de condomínio de lotes. A presidente Andreza 188 

coloca em votação a aprovação da Certidão da Aprobabilidade/Conformidade 189 

do empreendimento Ipê Amarelo P.A. 3230/2021. A presidente Andreza se 190 

manifesta favorável.  191 

A conselheira Simoni Micke se abstém do voto por questão ética de ser 192 

membro do CODUHAB e uma dentre os responsáveis técnicos do 193 

empreendimento.  194 

O conselheiro Nicolas sugere por ser uma reunião conjunta dos 2 conselhos, 195 

para que a votação seja individualmente por conselho de forma nominal ou 196 

pela manifestação dos que são contrários ou a favor, pedindo manifestação 197 

dos membros quanto a opção escolhida.  198 

O vice-presidente Odimauro faz uma observação ao convidado Leandro e 199 

solicita que seja formalizado por este a informação/determinação quanto ao 200 

prolongamento de tubos para que possa ser feito essa assinatura antes da 201 

aprovação.  202 

O convidado Leandro informa que a Certidão de Diretrizes já faz parte do 203 

Processo. Mas o vice-presidente Odimauro questiona que não consta na 204 

documentação encaminhada, não indicando.  205 

O convidado Leandro informa que é um procedimento junto a SABESP.  206 

A presidente Andreza pede a palavra e informa que questões quanto ao 207 

prolongamento da rede, supressão de vegetação, compensações e outras 208 

vinculadas ao licenciamento ambiental deverão ser requeridas pelo órgão 209 

ambiental responsável pela aprovação por este empreendimento, que é a 210 

CETESB para emissão do Alvará de Licença Metropolitano. Outros 211 

documentos que poderiam ser solicitados pelo Município não se faz neste 212 

momento pois estamos apenas apresentando uma manifestação da 213 

possibilidade de implantação do empreendimento. Sendo a responsabilidade 214 

pela solicitação de diversos documentos para abertura do processo e análise 215 

para a aprovação, da CETESB. Bem como todas as questões mais minuciosas 216 

de todas as medidas mitigadoras.  217 

O vice-presidente Odimauro questiona que se lá na frente não ficarem 218 

concluídos os requisitos, logo nem a SABESP e nem a CETESB darão este 219 

parecer favorável.  220 



A presidente Andreza responde que os responsáveis pegarão a Certidão de 221 

Aprobalilidade e juntarão com outras várias peças para abrir o processo. Não 222 

querendo dizer que será aprovado, talvez a CETESB possa indeferir por algum 223 

motivo a solicitação. Uma vez aprovado, é emitido o Alvará Metropolitano que 224 

não tem validade, isso desde que não se mude o uso. Quando vem pro 225 

município, pega aqui o Alvará de Execução de Obras que é válido por 2 anos. 226 

Supondo que em 2 anos ele conclui todas as bem feitorias para implantação 227 

do empreendimento, ele solicita a Certidão de Conclusão e se não for 228 

cumprido o que ficou estabelecido como exigências no alvará metropolitano, 229 

ele não consegue esta Certidão de Conclusão e não consegue fazer 230 

incorporação, dar continuidade em Cartório e ter um empreendimento 231 

legalizado e possuir toda a documentação exigida para a venda.  232 

O vice-presidente Odimauro diz ser totalmente favorável ao crescimento e 233 

utilização do solo mas de forma saudável por isso estes questionamentos.  234 

O convidado Leandro diz que a colocação da presidente Andreza está correta 235 

e faz um adendo de que a Certidão de Diretrizes da SABESP já diz o que é 236 

possível e o que não é possível. Caso não fosse possível, não seria emitida 237 

esta Certidão.  238 

A presidente Andreza informa que não sendo possível a rede de esgoto no 239 

local, poderia ser proposto a utilização do Sistema Particular de Tratamento 240 

composto pela fossa-filtro-sumidouro sendo apenas uma possibilidade mas 241 

lembrando que é sempre melhor optar e direcionar o esgoto para a rede 242 

pública de tratamento mas podem haver outras opções como um sistema 243 

coletivo sendo, portanto, outras maneiras de sanear. 244 

O conselheiro Roberto Kuki informa que está de acordo com o que foi falado 245 

pela presidente Andreza pois o bairro de Santa Luzia como falado em outra 246 

reunião sofre com o estrangulamento da rede mesmo quando não está 247 

chovendo, a Francisco Monteiro vira um chafariz de esgoto e com o esgoto 248 

desse condomínio agregando a esta rede sem que seja feita a manutenção no 249 

tronco principal lá embaixo vai acarretar em um enorme problema.  250 

A presidente Andreza pede ao conselheiro Nicolas que conduza a votação e 251 

este informa que foi uma sugestão para escolher uma das 2 opções apontadas 252 

por ele anteriormente para conduzir a votação. 253 

O conselheiro Odimauro opta pela opção de que seja feita de forma nominal e 254 



não havendo nenhuma objeção, dá-se início a votação.  255 

O conselheiro Nicolas inicia a votação nominal pelo CODUHAB sendo 256 

favoráveis: Andreza, Nicolas, Renato Henrique, Luciana, Jéssica, Elizabeth e 257 

Sérgio. Tendo como votos de abstenção: Álvaro, Simoni e Márcio. Totalizando 258 

7 votos favoráveis e 3 abstenções. 259 

Em sequência, a secretária executiva Juliana inicia a votação pelo 260 

COMDEMA, sendo favoráveis: Vagner, Andreza, Karin, Iuna, Renato Abbade, 261 

Renato Henrique, Roger, Tales, Lairde, Odimauro, Roberto Kuki. Tendo como 262 

votos de abstenção: Diogo, Airton e Valderez. Totalizando 11 votos favoráveis 263 

e 3 abstenções. 264 

A presidente Andreza informa que a conselheira Valderez informou através do 265 

chat que se abstém do voto por problemas técnicos não a possibilitando 266 

levantar discussões sobre o assunto. 267 

A presidente Andreza e a conselheira Simoni solicitam uma justificativa aos 268 

membros que se abstiveram do voto.  269 

O conselheiro Airton informa que está na suplência e não acompanhou desde 270 

o início e, com isso, vai se abster do voto. 271 

O conselheiro Márcio também justifica sua abstenção pois não teve tempo de 272 

analisar em profundidade todos os documentos da pauta, para não cometer 273 

alguma injustiça se abstém confiando na competência dos demais 274 

conselheiros que votaram a favor. 275 

A presidente Andreza declara, uma vez que a maioria dos votos foram 276 

favoráveis, fica aprovada a emissão da Certidão de Aprobabilidade e o Parecer 277 

de Viabilidade Técnica para o empreendimento. 278 

Concluindo esta pauta, a presidente Andreza agradece a participação dos 279 

convidados e responsáveis técnicos, Leandro e Simoni. E dá continuidade à 280 

reunião sendo apresentada a próxima pauta “Análise do relatório da Câmara 281 

Técnica referente aos Processos Administrativos nº 804/2014, 1228/1972 e 282 

5908/2011”.  283 

A presidente Andreza informa a todos que fará uma breve síntese sobre os 284 

processos citados para que àqueles que não tenham conhecimento do 285 

assunto. Trata-se de um inquérito civil feito em 2019 pelo COMDEMA, que 286 

solicita uma apuração em virtude de irregularidades no Licenciamento 287 

Ambiental relativa a ATA número 77 do COMDEMA. São 03 (três) processos 288 



de regularização e licenciamento, começando pelo 804/2014 de uso 289 

residencial fica no Balneário Palmyra lote com 1.104 m² e não atendia os 290 

parâmetros urbanísticos e foi feita uma compensação que a legislação traz pra 291 

gente uma vinculação de uma área verde localizada na Billings ou 292 

compensação monetária que foi decidido à época a aquisição de um veículo e 293 

a alegação do COMDEMA é que este veículo não foi previamente deliberado 294 

em reunião, por isso, gerou este inquérito para este processo. Este é um dos 295 

casos. O outro que é 1228/1972, é um imóvel no Centro, de uso residencial, 296 

sendo regularização de uma edificação que também necessitava fazer a 297 

compensação dos parâmetros urbanísticos ou por vinculação ou por 298 

compensação monetária, sendo realizada uma compensação de forma fora 299 

dos requisitos tradicionais, sendo feita a aquisição de fotos para uma 300 

exposição na cidade e este processo também acompanha este inquérito. O 301 

outro é o 5908/2011, um empreendimento no Centro também, de uso 302 

comercial, uma madeireira, um imóvel de pessoa física que também 303 

extrapolou o parâmetro urbanístico e teria que fazer a compensação, sendo 304 

neste caso feito a compensação com a aquisição de mais um veículo para a 305 

Secretaria de Meio Ambiente (Ambos os veículos). Isso levou um tempo pois 306 

demora a movimentação dos processos e quando foi assumido o novo 307 

governo, foi feito um pedido da promotoria sobre providências sobre esse 308 

processo que estava sem manifestação e foi pedido uma sindicância para 309 

apuração dos fatos e que fosse cobrada a diferença da compensação sendo 310 

feita uma reunião da Câmara Técnica no ano passado, composta pelos 311 

conselheiros Simoni Micke, José Cantídio Lima, Álvaro e Renato Abbade. A 312 

Câmara Técnica considerou que para a regularização dos 2 casos que seja 313 

feita uma regularização compatível preferencialmente relacionada com os 314 

módulos de compensação ambiental para regularização da situação. Como foi 315 

uma provocação a pedido do COMDEMA foi pedido esta manifestação da 316 

Câmara Técnica representando a maioria e fica aberto para os representantes 317 

da comissão fazer uma fala sobre isso. 318 

A conselheira Simoni informa primeiramente que o Leandro agradeceu a 319 

todos e se despediu, saindo da reunião. Continua explicando que não está 320 

mais no COMDEMA e agora apenas no CODUHAB e que quando foi solicitado 321 

um Parecer e ela como membro da Câmara Técnica, se reuniu com os demais 322 



membros e consideraram que houve um equívoco na cobrança da 323 

compensação ambiental que foi uma diferença muito grande e este equívoco 324 

causou uma lesão, lesou não só os cofres públicos mas o meio ambiente. 325 

Dessa forma, a forma que decidiram ser justa para esta compensação mas 326 

que ao mesmo tempo não fosse extremamente onerosa aos munícipes 327 

envolvidos nestes 3 casos, que seria pela aquisição dos módulos de 328 

compensação ambiental, sendo que hoje já existem alguns à venda, 329 

acreditando que não seja algo muito oneroso e que resolverá para ambas as 330 

partes, de forma legal sem terem maiores dores de cabeça no futuro. Sendo 331 

esta a tratativa que tiveram no momento que tiveram a reunião da Câmara 332 

Técnica, deixando a palavra para outro membro desta Câmara se manifestar, 333 

citando que o Lima não está mais presente.  334 

O conselheiro Renato Abbade informa que concorda e que conversaram no 335 

sentido do ponto de vista ambiental e também sobre a aquisição dos módulos 336 

de compensação no sentido desses módulos serem averbados nas matrículas 337 

e servirem de fato como uma área única e exclusivamente de compensação 338 

sendo neste sentido do ponto de vista ambiental, meio que equiparar essa 339 

questão toda. E informa que o Álvaro está ao seu lado e confirma o exposto. 340 

A presidente Andreza fala especificadamente sobre o Processo 804/2014 de 341 

Marcos Wesley de Amorim que não era o proprietário na época, pois hoje já foi 342 

vendida. Sendo que o mesmo na época tinha que fazer uma compensação 343 

devido ao coeficiente de aproveitamento, parâmetro que não atendia, sendo o 344 

máximo permitido para ocupação de até 331,00 m² e lá tinha 411,08 m² sendo 345 

esta diferença tendo que fazer a compensação do coeficiente de 346 

aproveitamento. Taxa de permeabilidade também não atendia, com uma 347 

diferença de 229,80 m² de área permeável a compensar para chegar nos 70% 348 

que a lei determina. Somadas as situações, à época, sendo em 2016 o 349 

licenciamento, se fosse fazer monetariamente que é 0,5% do valor venal da 350 

época vezes os metros que não atende de cada parâmetro, dando um valor de 351 

R$ 248.740,00. A pessoa propôs à época, fazer a contraproposta de aquisição 352 

de um veículo, sendo que foi aceito, foram emitidas todas as licenças, foi 353 

vinculado no Cartório e passou. Em 2019, como foi solicitado pela promotoria 354 

esta diferença, se não fosse tomada uma atitude de imediato, prescreveria. 355 

Então a dívida ativa lançou e encaminhou aos interessados uma guia 356 



atualizada com os juros sendo que de 248.740,00 passou a ser de 458.000,00, 357 

completamente inviável. Sendo que teria sido mais interessante naquele 358 

momento ter comprado o terreno, mas ele comprou um carro sendo que na 359 

nota fiscal consta que é um veículo usado, FOX, do ano de 2011/2012, nota 360 

fiscal 539, no valor de 27.700,00. Então, se fosse fazer uma compensação de 361 

forma monetária teria uma diferença a pagar e é isso que está sendo 362 

contestado pelos conselheiros. O que ficou definido neste caso 363 

especificamente pela Câmara Técnica, que houve um erro na forma de 364 

compensação, pois segundo o COMDEMA não foi aprovada esta forma de 365 

compensação, não foi deliberado, pois poderia ter sido. Se o COMDEMA 366 

entendesse que essa compensação do veículo teria ganho, se justificasse 367 

isso, o COMDEMA pode deliberar sobre outras formas de compensação e é 368 

isso que é questionado no processo. A Câmara Técnica então entende que 369 

pode ser feita a compensação através da vinculação de uma área verde, 370 

sendo que a presidente Andreza também opina por isso, pois monetariamente 371 

se torna inviável uma vez que já foi até mesmo vendido a outra pessoa e 372 

atenderia à legislação que é a vinculação de uma área verde equivalente ao 373 

que está faltando. Sendo este também o parecer da presidente Andreza, 374 

endossando o Parecer da Câmara Técnica para este processo 375 

especificamente, passando a palavra para quem tiver alguma dúvida sobre 376 

este processo por enquanto. 377 

A conselheira Simoni pergunta se o interessado por este processo está 378 

presente.  379 

A presidente Andreza informa que ele não está presente e que não foi 380 

apresentado nenhum recurso quanto a cobrança dos cerca 500 mil reais e que 381 

hoje o advogado da pessoa que comprou o imóvel entrou em contato com ela 382 

pois o atual proprietário tomou conhecimento deste valor quando foi pegar o 383 

IPTU desse ano e viu esse débito e pediu vistas ao processo mas que hoje 384 

não seria possível pois a presidente Andreza o usaria na reunião. Em seguida, 385 

a presidente Andreza pede desculpas e informa que o caso é do responsável 386 

técnico Jorge e que este apresentou sim o recurso e que pede a atualização 387 

do tempo que usou o carro, o levantamento dos ganhos ambientais que o 388 

mesmo gerou para o município durante este período e pede, também, o 389 

cancelamento do débito indevido. Questionando, por fim, se todos concordam 390 



em fazer a devolução do veículo. 391 

A conselheira Simoni, enquanto membro da Câmara Técnica, coloca seu 392 

Parecer não acreditando ser uma questão de ganho ambiental, qual seria este 393 

ganho? Logo foi dado um instrumento para facilitar a fiscalização e 394 

questionando se teria como mensurar isto, acreditando que não. De outra 395 

forma, o que poderia ser feito seria cancelar a cobrança indevida? Mas a 396 

cobrança não é indevida, ela é devida logo legalmente falando a forma mais 397 

fácil de ser resolvido isso é pela forma proposta pela Câmara Técnica para 398 

não postergar um problema nem ao proprietário e nem mesmo à Prefeitura, 399 

mas que a maioria dos conselheiros devam votar o que acham melhor. 400 

A presidente Andreza concorda que também tem esse entendimento e que 401 

essa compensação foi pecuniária, foi um veículo. Então comprando o módulo 402 

de compensação ele atende a legislação, vincula na matrícula a D.V. 403 

(Declaração de Vinculação), faz essa substituição da D.V. ficando claro que foi 404 

feita uma compensação monetária, não concordando na devolução do veículo 405 

pois gerará mais transtorno e não resolverá o problema sendo que postergará 406 

por muito mais tempo uma coisa que poderia ser resolvida de uma forma muito 407 

mais simples para todo mundo e aguarda as considerações dos demais. 408 

A conselheira Simoni diz que concorda com a Secretária. 409 

A conselheira Silmara pede a palavra para dar um posicionamento e expor o 410 

lado do pessoal da época e da parte do que aconteceu de fato na época. Inicia 411 

agradecendo pela oportunidade de todos os envolvidos estarem participando. 412 

E informa que a autorização para esta compensação com o veículo consta em 413 

ATA 71 do Conselho da época onde foi autorizado que fosse feito a doação do 414 

veículo. Informa que na gestão passada do CONDEMA houve um equívoco 415 

em se falar de compensação.ambiental. Primeiro, está falando em 416 

compensação de metros quadrados conforme a Secretária realmente expôs, 417 

então o que foi proposto na época em que foi aprovado, as famílias estavam 418 

comprando um terreno com a metragem que eles precisavam fazer essa 419 

compensação. Os valores dos terrenos os interessados podem até comentar, 420 

mas variavam entre 24 a 27 mil a depender da metragem e foi isso. Um agente 421 

fiscal pediu para que essas pessoas fizessem a doação de carro que na época 422 

não tinha e na ATA 71 consta a autorização para converter este valor de 423 

metros quadrados, falando de forma bem clara que a Lei não estabelece um 424 



valor de compensação, a Lei fala que você tem que compensar metros 425 

quadrados, então está sendo falado em metros quadrados. Então, o valor dos 426 

metros quadrados que eles comprariam ou doariam, foi convertido no carro. 427 

De acordo com a Lei da Billings e o Plano Diretor, quem escolhe a forma de 428 

compensação é o interessado e, em nenhum destes casos, os interessados 429 

escolheram a forma de compensação monetária. Eles estavam fazendo a 430 

compensação, doando parte de terreno deles ou inteiro, pede desculpa pelo 431 

equívoco e corrige a informação de que eles estavam preservando parte do 432 

terreno deles ou inteiro para garantir a regularização desses imóveis. Pois a 433 

Lei da Billings e o Plano Diretor falam que o proprietário pode escolher: 434 

primeiro, ele pode doar um terreno ao poder público, ele pode preservar parte 435 

desse terreno, ele pode fazer recuperação e serviços ambientais e nesse 436 

caso, eles transferiram a metragem quadrada deles pelo valor, ou seja, pelo 437 

carro para que o carro pudesse prestar os serviços ambientais bem como a 438 

conselheira Simoni realmente expressou de que não tem como mensurar o 439 

tanto de ganhos que esses carros geraram ao poder do município por todos 440 

esses anos ou a última alternativa que os proprietários poderiam escolher se 441 

eles escolhessem mas não foi o caso, era a compensação monetária. Então, 442 

por isso eles falam que é indevida a cobrança porque eles não escolheram 443 

fazer uma compensação monetária. E está constando em ATA e o que sugere 444 

e concorda é que pode ser realmente se acharem que está errado, em 445 

converter em módulo, mas que seja computado nestes metros quadrados, o 446 

quanto vale o carro hoje e quanto seria o valor do terreno que eles vão 447 

comprar, e comprariam o saldo em módulo. Isso seria sua sugestão, para não 448 

ter atrito e resolver pois acha que a Secretária Andreza está correta em 449 

resolver esta questão. E que deve-se levar em conta que nenhum proprietário 450 

quis agir de má-fé, que ninguém quis prejudicar nem o poder público, nem os 451 

proprietários e muito menos a parte ambiental pois estes carros foram 452 

diretamente direcionados para as questões ambientais, para a fiscalização 453 

ambiental e foi um pedido da própria fiscalização de meio ambiente aos 454 

proprietários. Deixando claro que a compensação ambiental é de metros 455 

quadrados ou em serviços ambientais ou que seja convertido, mas nenhum 456 

proprietário escolheu fazer a compensação financeira. Outro caso que é 457 

citado, é um caso que ela não se recorda do nome da pessoa, mas que é um 458 



caso que tiveram a casa deles aprovada em 1959, depois tiveram uma edícula 459 

aprovada na década de 60 e, ambas, a casa e edícula tiveram habite-se antes 460 

de 1976, ou seja, a construção já era totalmente consolidada anterior a 461 

primeira Lei de Proteção aos Mananciais. E conforme o Decreto 462 

Regulamentador da Billings estes casos eles já estão isentos pois como você 463 

pode prejudicar uma pessoa, nenhuma Lei ela pode vir para prejudicar uma 464 

pessoa de um direito que já tenha, uma Lei nunca retroage. Isso no Direito é 465 

bem conhecido, nenhuma Lei pode prejudicar aquele direito, então neste caso 466 

foi feita uma ampliação e onde já estava uma situação totalmente consolidada 467 

com habite-se e com tudo e que naquela época de 1959 – década 60, 468 

ninguém se falava em área de proteção, área permeável, área florestada. 469 

Então foram estes 3 casos e inclusive estes casos que já eram mesmo assim, 470 

o proprietário como seria feita uma exposição de artes, o proprietário 471 

patrocinou com os seus equipamentos, fez toda a plotagem de fotos e 472 

imagens para os 07 (sete) municípios do Grande ABC onde foi feita uma 473 

exposição itinerante que saiu de Ribeirão para Mauá, depois para Diadema, 474 

sendo que nesta exposição o proprietário fez tudo que foi necessário para 475 

conhecer esta exposição. Tenho como ideia simplesmente expor e dizer que: 476 

a- o lançamento é indevido, pois nenhum proprietário quis fazer compensação 477 

monetária, b- a compensação foi autorizada pela ATA 71 e que a gestão 478 

anterior do COMDEMA deveria ter chamado assim como a presidente Andreza 479 

o fez. Pois aqui as questões ambientais devem ser discutidas pelo grupo. 480 

Finalizando informando para todos ouvirem as partes envolvidas que 481 

estiverem presentes e que pode calcular mas que devolver o carro é um 482 

prejuízo para a Secretaria que o utiliza diariamente mas vale computar quanto 483 

vale este carro e ver o quanto ele corresponde a quantos metros de um 484 

terreno que eles forem comprar e se faltar o saldo que eles comprem os 485 

módulos que for. Encerrando sua fala agradecendo a oportunidade de agir 486 

coerentemente e dando o direito de todos de expor os fatos que ocorreram na 487 

época e parar com esse negócio de que houve roubo ou que ganharam algo 488 

pois quem ganhou foi a Secretaria de Meio Ambiente que ganhou os carros e 489 

os trabalhos de educação ambiental e está tudo aí até hoje com a Prefeitura 490 

utilizando estes carros. 491 

A presidente Andreza agradece sua participação e diz que quer completar e 492 



informa que os carros são utilizados até hoje pela Secretaria e são de grande 493 

importância para a fiscalização ambiental, difícil mensurar qual o ganho destes 494 

veículos. Deixando claro o por quê o COMDEMA entrou nessa, pois houve um 495 

erro na digitação em todos os termos de compromisso e vinculações não 496 

citaram a ATA correta, citando a ATA número 71 e é isso que fala que por esta 497 

ATA está aprovado e criou-se tudo isso e em vez de, conversar na época no 498 

COMDEMA, foi levando isso para a frente, mas estamos aqui para resolver. 499 

Continua explicando que as medidas de compensação podem ser a doação de 500 

uma área ao poder público a partir da Lei da Billings, no Artigo 90; pode criar 501 

uma reserva particular - RPPN; pode ser feito a intervenção destinada ao 502 

abatimento de práticas poluidoras, projetos destinados à fiscalização que 503 

justifique em nível de manancial abater a poluição pois a fiscalização é uma 504 

medida eficaz para essas situações; pode fazer a vinculação de uma área 505 

verde; possibilidade de vinculação de terrenos e glebas e pagamentos de 506 

valores monetários que serão vinculados. Informa que apenas não concorda 507 

com a colocação da conselheira Silmara no que diz a respeito de A - abater o 508 

valor do carro, uma vez que um fiscal pediu isso, não consta no processo, 509 

sendo uma situação muito informal, onde não foi localizada nenhuma 510 

justificativa pelo fiscal ou Prefeitura na solicitação do carro como 511 

compensação. Nesse caso em específico tem que compensar 400,00 m²  512 

dariam 4 módulos de 100,00 m², daria menos que o valor do carro, logo ele 513 

não teria que pagar nada, não teria diferença a pagar e continuaria com o 514 

problema nesse sentido. É muito menor que o valor que seria o compatível. 515 

A presidente Andreza continua com a leitura do processo 1228/1972 em nome 516 

da Senhora Vera Lúcia cujo a representante está presente, trata-se de uma 517 

residência, sendo que a conselheira Silmara já informou que é uma residência 518 

que já existia desde 72, ou seja, antes da primeira Lei de Mananciais que é de 519 

1976, porém o imóvel teve um acréscimo, ele tinha boa parte com habite-ses e 520 

teve um acréscimo de 136 metros, e a Lei é bem clara, sempre que houver um 521 

acréscimo que não tem habite-se, ele entra com a regularização. A pessoa, 522 

então, veio à Prefeitura e entrou com um processo de regularização, 523 

colocando que tinha que fazer a adequação da área permeável, e veio essa 524 

troca por serviços das fotos que já foram elucidadas. Se fosse calcular 525 

monetariamente naquela época, a compensação deste empreendimento ficaria 526 



em 71 mil reais e a exposição ficou no valor de 7 mil e é isso que se questiona, 527 

essa diferença, mas tem o ganho que está associado com o serviço, por isso a 528 

comissão analisou e o interessado apresentou um recurso pedindo esta 529 

atualização monetária, calcular os ganhos do carro, pedindo o cancelamento 530 

da dívida e a comissão também deferiu que seja feita uma proposta de 531 

compensação por módulos para resolver esse problema. E endossa o 532 

posicionamento da comissão por módulo e sempre continuará endossando 533 

isso. O próximo e último, é o 5908/2011, da Made Maio mas é pessoa física o 534 

proprietário do imóvel, a representante está presente e também entrou com 535 

recurso, não atendia o coeficiente de aproveitamento – tamanho da obra, e 536 

também a questão da área permeável, tinha uma diferença a pagar. Se fosse 537 

em dinheiro, daria 303 mil reais em 2016. Foi feita a compensação através de 538 

um veículo usado 2013-2014, no valor de 28 mil na nota fiscal e a interessada 539 

propôs também uma avaliação do ganho do veículo, que a Prefeitura calcule 540 

isso pela tabela FIPE faça o pagamento pelo uso do veículo durante o período 541 

inteiro e que cancele o débito indevido. A comissão também manifestou-se de 542 

forma igual pelos módulos de compensação e não devolvendo este veículo 543 

como solicitado. E informa que endossa o parecer da comissão. A presidente 544 

Andreza passa a palavra para alguém que queira fazer algum tipo de fala.  545 

O vice-presidente Odimauro diz que vota com a presidente Andreza nos dois 546 

casos.  547 

A representante da Made Maio, convidada Sra. Sueli, pede a palavra e diz que 548 

quer que fique bem claro a intenção deles. Apesar de, em um primeiro 549 

momento, ter parecido que eles lesaram o município, informa que como 550 

munícipe, não entende de Leis e não entende quais são as Leis que regem a 551 

cidade. Continua dizendo que procurou a Prefeitura para isso e entende que a 552 

mesma foi lesada pois a Prefeitura deveria ampará-la e a Prefeitura disse para 553 

que fosse feita uma proposta, um rapaz disse “_ Compre esse carro”, faça 554 

uma proposta pois estavam comprando um lote no valor na época de 24 mil 555 

reais na Santa Rosa, cujo ainda possui a documentação da imobiliária a 556 

oferecendo o imóvel. Após isso, foram até a Prefeitura e falou que se querem 557 

um carro, que esse carro seja comprado em um valor até 30 mil reais. Pois 558 

como tem um lote de 24 mil reais, acredita que um carro até 30 mil reais seria 559 

um valor justo. Informa novamente que não entende de Leis, não estudou Leis 560 



e é leiga no assunto, entendendo bem do próprio comércio e suas coisas. 561 

Acredita que a Prefeitura poderia tê-los amparado, dizendo a eles que de 562 

forma alguma poderiam comprar este carro e não foi dito isso. Foi dito para 563 

comprar o carro, trazer o carro aqui, que isso compensaria. E, depois, outro 564 

erro, um erro muito grotesco que lançaram uma dívida em seu comércio e o 565 

mesmo não tem essa dívida. Sendo isso muito complicado pois algumas 566 

pessoas falam que eles estão devendo, era a contabilidade informando sobre 567 

a dívida, mas não é uma dívida do comércio, e sim uma dívida da pessoa 568 

física e terceiro, não os chamaram para uma negociação, para conversar. 569 

Sendo que nunca se negaram a ir para a Prefeitura para resolver os 570 

problemas, informando sobre a presença da conselheira Cristina que sempre a 571 

viu na Prefeitura resolvendo problemas, o conselheiro Álvaro que inclusive 572 

quando tinha problemas, ligava para a mesma solicitando algum documento, 573 

solicitando seu comparecimento. Informou que nunca se absteve disso. E que 574 

enquanto contribuinte, ela se sentiu lesada por ser cobrada por uma dívida que 575 

não esperava e não sabia que tinha. Continua informando que acha que a 576 

Prefeitura lá atrás, antes do lançamento da dívida, poderia tê-los chamado e 577 

falado que isso estava errado e propor que fosse arrumado. Informa que 578 

nunca se indispuseram em não arrumar, deixando bem claro a todos os 579 

presentes que nunca houve questionamento em não arrumar, querendo 580 

arrumar da melhor maneira possível mas que precisa haver entendimento de 581 

que estão se sentindo lesados pois foram até um órgão competente, um órgão 582 

que deveria lhe dar assistência a qual não lhe foi dada. Questiona que possui 583 

outros imóveis e que se for até a Prefeitura e tiver que pagar taxas, será que 584 

saberá se está certo ou errado? Qual a garantia que terá? É isso que gostaria 585 

de expor aos presentes. Finaliza dizendo que fique bem claro que querem 586 

resolver o problema, sendo que de sua parte quer arrumar o que tiver que 587 

arrumar, só achando que se sente também lesada. 588 

O convidado Sr. Mauro pede a palavra e a presidente Andreza pede um 589 

minuto para poder complementar a fala da convidada, continua dizendo que 590 

ela Andreza, não tem essa percepção de que alguém tenha agido de má-fé, 591 

informa que se os interessados contrataram um profissional logo não têm a 592 

obrigação de saber sobre o licenciamento, concordando. Com relação a 593 

inscrição do débito ela pode falar pois feito nessa gestão e explica o porque a 594 



dívida ativa fez isso. Se não tomasse uma decisão até o ano passado,  595 

prescreveria e não seria possível fazer mais nada. Essa deliberação poderia 596 

ser uma conversa entre os envolvidos, mas quem entrou com essa ação não 597 

foi a Prefeitura, foi o COMDEMA. Por isso trouxe essa clareza pois o 598 

COMDEMA delibera tudo em conjunto. Sendo muito legal e essencial, mas o 599 

porque está no COMDEMA, pois foi o COMDEMA que provocou essa dúvida. 600 

Continua dizendo que entende do ganho, faltando na época o cuidado de fazer 601 

uma lauda justificando pois a lei traz que pode converter em serviços, carros é 602 

serviços, qual o ganho, ou seja, o carro tem uma vida útil de tantos anos, farão 603 

tantos serviços, existindo modelos matemáticos que provam que este carro 604 

valeria mais que 200 mil reais em serviços. Mas não teve esse refinamento no 605 

processo nem a aprovação do COMDEMA clara sobre isso. Mas entende que 606 

houve um grande ganho com relação ao veículo, não tendo como comprovar 607 

no momento em números. Explica ainda o porque a interessada não foi 608 

chamada na Prefeitura para o lançamento da dívida, pois tinha que tomar uma 609 

atitude de inscrever, sendo que receberam uma notificação e entraram com 610 

recurso e trouxeram ao COMDEMA, sendo a única alternativa para resolver 611 

isso. Mas resolvendo qualquer deliberação na reunião, será feito uma ATA, 612 

encaminhada a dívida ativa e a cancelam, seguindo o licenciamento normal. 613 

Isso não é o grande problema, é a gente deliberar qual será a solução para 614 

tudo isso. A presidente Andreza passa a palavra ao convidado Mauro.  615 

A convidada Sueli pede a palavra só para complementar, que talvez para a 616 

Prefeitura não seja um grande problema, que acredita e concorda, mas que 617 

estão tratando de uma pessoa de 80 anos de idade que se viu com uma dívida 618 

de 572 mil reais e quase infartou quando viu essa dívida, sendo um pouco 619 

complicado e delicado. 620 

A presidente Andreza diz que compreende e pede desculpa mas informa que 621 

apenas está atendendo a solicitação da procuradoria, existindo um processo 622 

judicial e devendo atender essa decisão devendo fazer a cobrança do valor 623 

devido. Logo está cumprindo o papel dentro da cadeia da hierarquia.  624 

O convidado Mauro inicia dizendo que reitera o que foi dito pela Made Maio, 625 

pois realmente a dívida foi lançada aos 44 minutos do segundo tempo e 626 

chutaram para os envolvidos e tal como a Made Maio que teve problemas pois 627 

teve lançado no nome dela, e em seu caso foi lançado na pessoa física sendo 628 



que particularmente tem provas de que perdeu negócios que superam o valor 629 

que está rodando. Sendo que isso não foi falado e não cabe aqui mas que 630 

tiveram também grandes prejuízos e também da mesma forma, chegaram e 631 

ofereceram o que tinha que fazer e continua dizendo que tinha certeza de que 632 

as cópias e tudo que foi feito ajudou em muito o município. E agora, por uma 633 

falta de não ter sido bem relatado em ATA, está sobrando para os mesmos 634 

pagar uma conta que para eles já estava tudo certo. Sendo que veio a eles e 635 

onerou na hora que bateu essa dívida, sendo que chegaram e no seu caso, 636 

foram travados seus negócios não conseguindo fazer mais nada enquanto não 637 

tivesse tirado da dívida ativa isso. Continua explicando que perdeu muito 638 

dinheiro, não foi pouco pois não pode ter seu nome sujo e infelizmente a 639 

Prefeitura não o chamou e disse, está aqui, lancei, senão a gente não vai mais 640 

poder cobrar. Sendo que dane-se o resto, logo sendo uma grande sacanagem. 641 

Informa que querem resolver só que não querem arcar com os prejuízos 642 

sozinhos, pedindo qual será a proposta e o que podem fazer para colocar um 643 

ponto final disso e isso aqui não se desenrolar. Mas que eles não assumam 644 

essa dívida agora, sendo que colocarão os módulos, sendo que em seu caso é 645 

de 71 mil reais e, por exemplo, custa 7 mil cada módulo logo colocarão para 646 

ter 10 módulos. Informa que de forma alguma, que neste caso ele entra com 647 

seu processo para ver tudo que por ele foi perdido e a Prefeitura terá que 648 

pagar. 649 

A presidente Andreza informa que não é assim que se calcula, que o mesmo 650 

pagará pelos metros quadrados informando que dirá sobre o seu caso em 651 

específico, que se fosse fazer a compensação em área verde seria de 81 m² 652 

da área permeável que não tem, ou seja, naquela época não existia essa 653 

figura no licenciamento sendo isso meio que novo, logo a pessoa teria que 654 

comprar um terreno para compensar 81 metros. Então, para esse caso muito 655 

provavelmente era melhor talvez não ter que escriturar, pagar IPTU 656 

eternamente mas ter pago os 71 mil reais lá atrás.  657 

O convidado Mauro interrompe e diz que poderia ter quebrado toda a frente da 658 

casa para ter área permeável e que custaria muito menos que 7 mil reais. 659 

A presidente Andreza informa que não sabe como foi feito essa proposta, 660 

quem pediu e que não entrará neste mérito, sendo que tinha três alternativas: 661 

quebrar, compensar, vincular. Hoje se for resolver esse problema continua 662 



podendo fazer as três coisas, só que agora a questão é de como vai pegar os 663 

7 mil reais de fotos, não tendo as notas e não estando no processo e 664 

questiona se vale a pena investir nisso. Continua dizendo que só quer resolver 665 

e que sugere como amiga, presidente e Secretária não vê uma melhor forma 666 

para resolver isso de uma vez, que é aderirem ao módulo ou quebrarem, 667 

também não teria problema.  668 

O convidado Mauro fala que infelizmente quebrar não dá mais pois foi vendida 669 

a propriedade, logo não tem como. Se fosse deles, ele mandaria quebrar e 670 

tudo bem, mas que não é mais dele. Logo como descobrirão quantos módulos, 671 

se é preciso ir até a Prefeitura para conversar na Secretaria. 672 

A presidente Andreza informa que é 1 módulo, que um módulo tem 100 673 

metros. No caso do Mauro tem que compensar 81 metros, cada módulo é de 674 

100 em 100, logo vai adquirir um módulo e não sabe quanto isso custa, logo 675 

fará um compromisso com a pessoa (vendedor), um contrato, vai apresentar à 676 

Prefeitura a proposta, será substituída a D.V. (Declaração de Vinculação) no 677 

cartório, dizendo que a compensação foi em área verde e esta propriedade 678 

fica vinculada ao módulo dessa pessoa que vendeu.  679 

O convidado Mauro diz que tentará descobrir como funciona os módulos e que 680 

deverá procurar quem para resolver isso, o Meio Ambiente? Pede como 681 

funciona. 682 

A presidente Andreza diz que se for um consenso de que o Conselho entende 683 

que é viável assim como a Câmara Técnica diz que também é, os 684 

interessados deverão juntar isso no processo, substitui a D.V. e manda isso ao 685 

cartório. Como Prefeitura, o que é preciso é o documento dizendo que o 686 

imóvel é de propriedade dos interessados e manda para o cartório.  687 

A convidada Sueli, pergunta em seu caso quantos módulos precisaria 688 

comprar. 689 

A presidente Andreza informa que a Made Maio precisaria compensar 222,68 690 

m² de coeficiente de aproveitamento da obra que excedeu e também não tinha 691 

196,77 m² de área permeável. Logo, neste caso, precisaria de 419,45 m², logo 692 

seriam 4 módulos. 693 

A conselheira Simoni diz que isso dará em torno de 60 mil reais. 694 

A convidada Sueli diz que dessa forma não concorda, que é um valor alto. 695 

A conselheira Simoni pede a palavra e diz que dará em torno de 60 mil reais, 696 



sendo uma estimativa do custo pelo que ouviu falar na cidade. Que hoje um 697 

módulo, custa em torno de 15 mil. Continua dizendo que quer fazer uma 698 

colocação, em torno do que foi discutido até o momento de que a presidente 699 

colocou que o COMDEMA solicitou que fosse revisto isso, na verdade o 700 

COMDEMA não tem acesso direto aos processos e isso foi solicitado pela 701 

gestão anterior da Secretaria de Meio Ambiente que trouxe ao Conselho essa 702 

problemática. Que fique bem claro que não partiu do Conselho e muito menos 703 

da Câmara Técnica. A Câmara Técnica foi convocada para analisar mediante 704 

solicitação da Secretária de Meio Ambiente anterior à atual. Informa que a 705 

interessada precisará de 4 módulos, porém já foi feita a doação de um veículo 706 

na época. Continua dizendo que concorda com a interessada que isso tem que 707 

ser levado em consideração, sendo óbvio. E que também acha que lançar esta 708 

dívida e topar receber isso é um absurdo e um abuso, sendo que se fosse seu 709 

pai soltaria fogo. Mas que tudo isso aconteceu vindo de uma sucessão de 710 

erros e que enquanto membro do Conselho e também da Câmara Técnica irá 711 

se condoer da situação dos 3 processos e principalmente da convidada Sueli. 712 

Pede em seguida desculpas por não ter outra opção pois enquanto membro 713 

tem que fazer o seu papel cumprindo com ele porém a medida mais justa e 714 

coerente encontrada foi o uso do módulo de compensação ambiental. Informa 715 

mais uma vez, que hoje ouve dizer que cada módulo está sendo vendido entre 716 

10 e 15 mil reais. Isso quanto vai ser calculado mediante a doação anterior do 717 

carro que foi dado, acredita que cabe á Prefeitura. Concorda com o que foi 718 

falado que tem que ser visto, que aprovará de acordo com a situação que não 719 

prejudique mais os envolvidos. Acreditando que como o Sr. Mauro colocou que 720 

o prejuízo também foi grande por parte dos envolvidos. 721 

A presidente Andreza questiona se a Made Maio consegue quebrar a área 722 

para ter área permeável no local, se há a possibilidade. 723 

A convidada Sueli responde que quebrar é um pouco complicado, 724 

conseguindo apenas quebrar a lateral. Continua dizendo que na realidade seu 725 

prédio ainda por cima, ele também já existia, sendo uma construção antiga.  726 

A presidente Andreza informa que o mesmo não tinha planta aprovada. 727 

A convidada Sueli continua falando que não é que não tinha planta aprovada, 728 

mas que seu prédio nunca, nenhum prefeito se interessou na aprovação do 729 

loteamento, dizendo a verdade, sendo por conta disso lesados novamente. 730 



Pois só houve a aprovação da planta desse loteamento em 2019, se a mesma 731 

não estiver enganada. Sendo isso uma sucessão de erros, tendo que pagar 732 

por um erro que já vem se arrastando por 40 anos. 733 

A presidente Andreza informa que pelo histórico no processo tinha anterior a 734 

76 apenas 168,00 m² sendo feito progressos em 2002, 2004 sendo que aí já 735 

existia a Lei de Mananciais sendo que por mais que uma parte estivesse com 736 

a anistia grande parte teria que compensar de qualquer forma.  737 

A convidada Sueli informa que nas laterais até consegue quebrar, mas não 738 

havendo muita coisa para se quebrar. 739 

A presidente Andreza pergunta se não chega no que precisaria que seria de 740 

30%. 741 

A convidada Sueli informa que não atingiria.  742 

A presidente Andreza pergunta sobre o valor do terreno na época, se foi 743 

falado que era 20 mil reais. Pois se o terreno é mais barato, pois se realmente 744 

o número é esse, 15 mil reais pelo módulo mas sem saber realmente quanto 745 

custa, o terreno neste caso sairia mais barato.  746 

A convidada Sueli fala que na época o pai tinha 75 anos e que seu pai é uma 747 

pessoa que gosta de mexer, de plantar e que o pai ia querer ir cuidar do lote, 748 

sendo isso para eles um problema, pois ele estava com um problema no 749 

coração, então para eles é um problema, tendo optado por comprar o carro 750 

pois seria mais fácil ele não ir até lá, não tendo problemas e nem transtornos. 751 

E, agora, estão tendo este tipo de transtorno. Finaliza dizendo que o que acha,  752 

e que não está dizendo que não pagará nada, mas que o Conselho pelo 753 

menos pudesse ver a revisão desta quantidade de lotes tendo em vista que a 754 

mesma já pagou uma parte disso.  755 

O convidado Mauro diz que em seu caso tiveram até uma Certidão da 756 

Prefeitura pois a compradora do imóvel não ia comprar se não estivesse ok. 757 

Então foi comprado com uma Certidão da Prefeitura dizendo que estava tudo 758 

ok. Sendo que a mesma encontra-se chateada com os mesmos pois voltou 759 

atrás uma palavra da Prefeitura que disse que estava tudo ok. Logo têm a 760 

Certidão e a venda, não imaginado que o módulo custasse de 10 a 15 mil 761 

reais. Imaginando em torno de 4 mil reais. Mas de 10 a 15 mil, sendo que já foi 762 

pago 7 mil, fica complicado tudo isso. E, que em seu caso possui uma 763 

Certidão dizendo que está tudo ok.  764 



A convidada Sueli informa que possui o Habite-se e toda a documentação, 765 

CND do imóvel, tudo isso.  766 

O convidado Mauro questiona como fica então eles como munícipes perante a 767 

Prefeitura que deu a Certidão mas que não vale de nada e que agora seja 768 

pago de novo. Questiona o que dá para ser feito, se existe meio módulo. Já no 769 

caso da Made Maio se existe a possibilidade de pagar a metade não sabendo 770 

nem se é isso que a Sueli queria, mas que em seu caso também não sabe 771 

mas que haja alguma coisa assim, dividindo a encrenca. 772 

A convidada Sueli informa que quem foi o grande causador por tê-los colocado 773 

nessa encrenca foi a Prefeitura. 774 

A presidente Andreza concorda com o que foi dito e diz que fica em uma 775 

situação muito difícil pois agora está representando a Prefeitura e que está tão 776 

perdida quanto os mesmos pois ela se sente lesada tanto quanto mas que tem    777 

que resolver, não podendo anistiar pois não depende apenas dela, sendo que 778 

no caso do Mauro é mais delicado ainda pois no cartório consta que foi feita 779 

uma vinculação assim “área permeável de acordo” sendo que na verdade a 780 

área permeável não está lá de acordo, sendo que atá a vinculação que foi feita 781 

na matrícula ela tem que ser revista de qualquer jeito. Pois se é da Caixa 782 

Econômica e vê isso, acha que tem área permeável na matrícula e no local 783 

não tem, logo tem que vincular na matrícula como de fato foi feito o 784 

licenciamento. Logo tem que revisar. E se o Conselho decidir pesar que já foi 785 

feito uma compensação com os 2 carros e diminuir a metragem e o percentual, 786 

ela concorda e acha ser uma forma justa e ajustar cada processo pois cada 787 

um é um tamanho. Se for decidido que assim é razoável, fica aprovado isso, 788 

coloca em ATA e daqui para a frente só corrige os documentos.  789 

A conselheira Simoni pede a palavra para fazer sua colocação como 790 

conselheira e membro da Câmara. Crê que o prejuízo causado nos 3 casos, 791 

que acredita que também tem uma perda grande irreparável, acha que tem 792 

que ser levado em consideração o que foi acordado à época 793 

independentemente de haver um aval do Conselho à época, se não houve foi 794 

um erro da Prefeitura, enfim, como tudo isso foi provocado pela Prefeitura, 795 

dará sua proposta ficando a critério dos demais conselheiros. Mediante os 796 

prejuízos causados e diante do que já foi pago em compensação, reduziria a 797 

um terço do que já foi pago. Ou seja, no caso do Mauro, o caso dele seria um 798 



módulo, reduziria isso a um terço de módulo apesar de saber que não tem 799 

como logo não sabe como isso seria feito. No caso da Made Maio também 800 

reduziria isso a um terço, no caso são 4 módulos, seria um módulo e meio, 801 

alguma coisa assim. Sendo sua posição enquanto conselheira, estando longe 802 

de querer resolver o problema da Prefeitura, mas não podendo causar prejuízo 803 

ao munícipe que já tem um encargo alto de impostos a serem pagos, sendo 804 

que nós não podemos contribuir onerando ainda mais as suas vidas. 805 

A presidente Andreza informa que no caso do Mauro continua achando um 806 

pouco mais complicado pois o módulo menor que tem são 100 m² sendo a 807 

compensação de 81 m² tendo que pensar com bastante carinho. Os demais 808 

acha justa a proposta da Conselheira Simoni de reduzir a 1/3 em terreno 809 

equivalente e que se todos concordarem agradece para de fato resolver este 810 

problema. E pensar em um outro caminho para o Mauro, pois o módulo menor 811 

é de 100 m², e só precisa de 80 m² além de já ter pago os 7 mil reais. E abre a 812 

palavra a quem tiver alguma sugestão para isso. 813 

A convidada Sueli pergunta se não pode comprar conjuntamente com o 814 

Mauro. 815 

A conselheira Simoni diz que acha que poderia ser feito isso, tipo a Made 816 

Maio com 1 e ½ módulo e o Mauro com ½ comprando junto. 817 

A presidente Andreza informa que na compra até que é possível mas que 818 

precisa ver no cartório.  819 

A convidada Sueli pergunta se não poderia ser lançado como um percentual 820 

dele. 821 

A presidente Andreza informa que quando compra por um instrumento, você 822 

terá a escritura desses módulos, por exemplo, comprei o módulo número 20 823 

da Simoni, logo vinculará que o módulo 20 está na matrícula do Sr. Antônio 824 

Maio, não podendo subdividir o módulo para o caso da Dona Vera, pois é 825 

muito específico sendo um problema de registro. 826 

O convidado Charles pergunta se precisa ser feito em compensação de 827 

módulos mesmo ou se poderia ser feito em valores. Logo, se um módulo custa 828 

15-10-12 mil reais, calcula-se os 30% e faz-se um boleto desses 30% que o 829 

mesmo paga. Tendo a aprovação também pela convidada Sueli. Sendo que se 830 

houver essa redução dos 30%, faz-se um boleto e é pago. 831 

A presidente Andreza explica que está sendo falado que não se sabe quanto 832 



custa um módulo, logo volta a um problema que já tinha que é atribuir um 1/3 833 

do que, quanto custa, que dinheiro é este. É o dinheiro da compra de 70 mil, 834 

dos 500 mil que foi cobrado, ou seja, um terço de que. 835 

O convidado Mauro sugere que seja feita a compra de um módulo e seja 836 

apresentada esta compra, de que tanto eles quanto a Made Maio compraram 837 

por exemplo, neste momento um módulo de 10 mil reais ou mesmo de 12 mil 838 

reais. Então está aqui o documento de que é 12 mil que pagarão agora, então 839 

30% o Mauro paga 4 mil, a Made Maio paga 30% do valor dela, faz a conta, 840 

faz um boleto e faz um pagamento para a prefeitura e de repente ela compra 841 

este módulo.  842 

A presidente Andreza explica que há um problema nisso pois a compensação 843 

dessa forma será monetária. Se for monetária, é aquele valor gigante que foi 844 

falado, já a compensação de área verde é vincular a área verde não podendo 845 

converter uma coisa na outra e continua fazendo a coisa errada voltando ao 846 

erro. 847 

O convidado Mauro entende e diz que realmente volta ao erro. 848 

A convidada Sueli também concorda que vai pelo mesmo problema. 849 

A conselheira Simoni explica que no futuro voltará tudo outra vez e entrará 850 

outra gestão e pedirá outra revisão.  851 

A convidada Sueli diz que quer fazer uma pergunta aproveitando a presença 852 

de todos os envolvidos e os conselheiros, de que ao comprar esta área verde 853 

se não terão mais problemas com isso. 854 

A presidente Andreza explica que não.  855 

O convidado Charles diz que resolvido em ATA, não. 856 

A convidada Sueli diz que não quer que uma próxima gestão entre, revise seu 857 

processo novamente e que a crie outro transtorno.  858 

A presidente Andreza explica que a mesma estará resguardada pela Lei 859 

13.579/2009 no artigo 90 em seus incisos. Isso estará lá na matrícula, sendo 860 

um documento padrão do licenciamento. Pode até ser questionado, pois as 861 

pessoas questionam. Mas hoje tem amparo, essa é a situação. 862 

A convidada Sueli pergunta como será feito de sua parte isso, se a mesma 863 

receberá uma notificação ou deverá comparecer até a prefeitura ou procurar 864 

este módulo. Pergunta como fazer.  865 

A presidente Andreza diz que se for deliberado de fato, para ter a redução de 866 



1/3 da área em percentual e continuar fazendo a vinculação de um módulo 867 

equivalente. Sendo que o caso do Mauro não se chegou em uma resolução 868 

sendo bem específico, e se a maioria aprovar isso, a Juliana que é a 869 

Secretária Executiva irá notificá-los formalmente de que essa ATA foi aprovada 870 

mas que será aprovada daqui 30 dias que é na próxima reunião e passa a ter 871 

validade. Conseguindo evoluir nisso. Podem ser colocados em votação os 2 872 

processos especificamente, mas apesar de não ter o representante, o Senhor 873 

Jorge mas aplica a regra para ele para não ficar voltando neste assunto 874 

depois. 875 

A presidente Andreza coloca em votação para reduzir em 1/3 em metros 876 

quadrados a compensação equivalente dos processos nº 804/2014 (de Eike 877 

Sato que está como titular no Processo mas que hoje já tem como dono 878 

Marcos Wesley) e nº 5908/2011 (da Made Maio que é a requerente mas 879 

proprietário legal é o Sr. Antônio Maio). Pergunta se pode ser dessa forma ou 880 

se alguém tem alguma consideração. 881 

O convidado Mauro questiona sobre o seu Processo. 882 

A presidente Andreza informa que não está em votação o caso do convidado 883 

Mauro ainda, por ser de outra forma. 884 

A conselheira Simoni informa que através do chat a conselheira Valderez 885 

pede um prazo para deliberar sobre esse assunto preferindo não votar hoje.  886 

A presidente Andreza informa que não concorda com prazo pois o assunto já 887 

vem se postergando, já teve análise da Câmara Técnica e que na verdade 888 

está dando lisura para tudo isso mas que só com a Câmara Técnica já poderia 889 

ter considerado isso. 890 

O convidado Charles pergunta se o processo na parte judiciária está parado. 891 

A presidente Andreza informa que o judiciário está aguardando uma definição 892 

e notifique para que arquiva. Na verdade estão aguardando para que seja 893 

resolvido isso internamente. 894 

A conselheira Simoni coloca sua consideração de que no caso do Mauro não 895 

tem como reduzir, pois se o módulo mínimo é de 100 metros, não tem como 896 

ser feita a redução disso, acreditando que por mais que se queira amenizar a 897 

situação, acredita que o mesmo terá que entrar com um módulo inteiro e será 898 

um pouco complicado, não sabendo como resolver. Mas nos outros dois casos 899 

já está resolvido. 900 



A presidente Andreza informa que não sabe se ainda tem a oferta, mas como 901 

o licenciamento passa pela Secretaria de Meio Ambiente, teve um 902 

empreendedor, precisa localizar, ele fez módulo de, não sendo nem com esta 903 

gestão mas na gestão passada e isso foi motivo de uma apuração que a 904 

CETESB foi clara que módulo tem que ter minimamente 100 m². E esses 905 

módulos foram aprovados com 50 m² na administração passada. Isso foi 906 

objeto de uma consulta ao Estado que a responderam que como já foi feito, já 907 

está no cartório, seria mantido mas que todos os próximos módulos que foram 908 

aprovados pela Prefeitura mantenha 100 m². Continua informando que não 909 

sabe se este conjunto de módulos ainda tem disponibilidade de módulo de 50 910 

m², então é muito subjetivo mas existia essa oferta de módulos com 50 m², 911 

então é 1 único empreendimento na cidade pois qualquer outro vai ter 100 m².       912 

O convidado Mauro diz que procurará e solicita ao convidado Charles que o 913 

ajude. Recebendo a confirmação pelo convidado Charles.  914 

A presidente Andreza encerra o assunto dizendo que já deu sua opinião.  915 

A conselheira Elizabeth Felisberto pede a palavra e informa para o convidado 916 

Mauro procurar no Registro de Imóveis pois lá tem os módulos de 917 

compensação disponíveis. Eles tem as matrículas de servidão ambiental 918 

disponíveis, informando ao mesmo para que passe no Registro de Imóveis e 919 

pergunta sobre as servidões e veja preço de uma e de outra e as compare. 920 

Pede para mais uma questão, por exemplo, no caso do Mauro se ele teria que 921 

dar um módulo inteiro de compensação ambiental, da mesma forma que ele 922 

compensou com fotos e etc, ou seja, com este produto, esses serviços, não 923 

poderia ele compensar esta diferença com outro tipo de produto ou serviços, 924 

como por exemplo, a Secretaria não precisa de uma plotter ou uma 925 

impressora/copiadora, que fosse inferior ao valor. Perguntando se poderia. 926 

A presidente Andreza informa que a plotter e a copiadora não poderia pois já 927 

existem contratos e na Secretaria de Meio Ambiente de fato não precisa 928 

desses equipamentos. E continua questionando como chegaria a um valor, 929 

quando se faz a compensação, quando não é monetária quando não é a 930 

vinculação da área verde equivalente, escolhe serviços, está lá na previsão da 931 

Lei, sendo que serviços tem que justificar os ganhos. Logo se o Mauro 932 

apresentar uma proposta que vai ser aprovada no COMDEMA tudo que foge 933 

da regra da vinculação, da monetária, o COMDEMA delibera. Por exemplo, 934 



fará um projeto com os animais, hipoteticamente, para o Departamento, 935 

comprar determinada coisa, envolver com as escolas um projeto de educação 936 

ambiental terá que justificar e se aprovar todos juntos, entrará como serviços, 937 

que será questionado assim como foi.  938 

O convidado Mauro diz que prefere procurar os módulos como ficou indicado 939 

o módulo de 50 m² e fazer certo, pois se conseguir o módulo de 50 m² acha 940 

que já resolve o caso.  941 

A conselheira Elizabeth Felisberto informa que não existem módulos de 942 

50m². 943 

A presidente Andreza diz que tem mas apenas de um único empreendedor, 944 

que é o que ela está explicando que foi aprovado na gestão passada uma 945 

servidão ambiental pela Prefeitura de 50 m² cada fração. Essa pessoa vendeu 946 

para outras pessoas que vieram para fazer o licenciamento e que a mesma 947 

como Secretária estranhou e disse que não mas foi objeto de uma carta 948 

consulta ao Estado e que foi respondida que a competência é do município 949 

que foi aprovado por aqui e que neste caso em específico que foi aprovado 950 

registrado e tudo o mais mantivesse mas que todos os outros que viessem a 951 

fazer que fossem de 100 m². Mas ele existiu e que talvez ainda tenha 952 

disponibilidade. 953 

A convidada Sueli pergunta se o Charles tem a disponibilidade de marcar um 954 

horário com a mesma e irem ao cartório também para verificar a possibilidade 955 

talvez se tem como desmembrar esse módulo.  956 

O convidado Charles confirma. 957 

A presidente Andreza informa que não tem como desmembrá-lo. 958 

A conselheira Simoni informa que a Lei não permite, que ele tem que ser 959 

inteiro como foi aprovado. 960 

A presidente Andreza informa que não caracterizado como um desdobro, não 961 

é um parcelamento de solo. 962 

O convidado Charles pergunta se não pode comprar um módulo para a 963 

convidada Sueli e ficar isento. 964 

A convidada Sueli informa que ficaria com os 200 m² e o convidado Charles 965 

pagaria pela metade de um de seus módulos. 966 

A conselheira Simoni e a presidente Andreza informam que não há a 967 

possibilidade pois não tem como averbar no documento, não tem como 968 



averbar em matrícula. Tendo que ser individual. 969 

O convidado Mauro diz que ficariam com problemas, sendo que futuramente 970 

podem os acioná-los falando que estão sem módulo ainda.  971 

A convidada Sueli informa que não dá para colocar em apenas uma matrícula 972 

o módulo. 973 

O convidado Mauro diz que procurará o módulo de 50 m² e a Made Maio, 974 

talvez um módulo de 100 m² e um módulo de 50 m² se existir para encerrar 975 

este assunto. Continua dizendo que o passo mais urgente é ir até o cartório e 976 

verificar a existência disso. 977 

A conselheira Simoni diz que o passo mais urgente é que os demais membros 978 

aprovem sua proposta.  979 

A presidente Andreza coloca em votação a redução de um terço em metros 980 

quadrados para equivalência dos módulos de compensação ou comprar um 981 

terreno, se for um terreno será reduzido em um terço para essa equivalência 982 

em metros quadrados colocando em votação para o atendimento dos 3 casos.  983 

A votação se encerra com os votos favoráveis: Andreza Araújo, Lairde Rangel,   984 

Jéssica Natalia Cabello Rodriguez, Odimauro Mendes Caspirro, Vagner 985 

Fabiano, José Roberto Kuki, Airton Silva Massari, e Diogo Rodrigues Ataliba 986 

Ribeiro. E os votos contra: Renato Abbade Silva, Renato Henrique Dias Neves 987 

e Valderez M. Coimbra. 988 

O conselheiro Renato Abbade diz que não estava na época e que um erro 989 

não justifica o outro e que a redução a um terço não tem base legal, 990 

continuando com o erro que dará problema novamente no futuro.  991 

O conselheiro Renato Henrique informa que sua justificativa é a mesma do 992 

Renato Abbade. 993 

A conselheira Simoni questiona a contrariedade dos conselheiros, uma vez 994 

que tem que ser levado em consideração o que foi pago na época por isso da 995 

redução. 996 

O conselheiro Renato Henrique diz que concorda que seja avaliado tudo que 997 

já foi pago através de carro, ou outra compensação monetária, mas o fato da 998 

redução ele não está vendo base legal. 999 

O conselheiro Odimauro diz que entende que a deliberação do Conselho é 1000 

soberana. 1001 

A conselheira Simoni informa que a conselheira Valderez votou contra (via 1002 



chat). 1003 

A presidente Andreza informa que não está com o regimento aberto mas que 1004 

os casos omissos serão deliberados pelo COMDEMA, entendendo que tudo 1005 

que fugiu da regra, está sendo deliberado em conjunto e temos autonomia 1006 

para isso pois, foi dado aos conselheiros,.por legislação. Continua informando 1007 

que ou devolveria os carros, o que a Prefeitura também teria que devolver o 1008 

tempo que foi usado, não sabendo como seria o cálculo disso. Logo estão 1009 

assumindo juntos como conselheiros representantes do Meio Ambiente em 1010 

Ribeirão Pires essa responsabilidade de todos por ter deliberado sobre estes 1011 

processos. Precisando ver se foi a maioria que concordou com esta proposta. 1012 

A secretária executiva Juliana pede a palavra para tirar uma dúvida, de que no 1013 

caso do Mauro que tem que compensar 81 m² mas que compraria o módulo 1014 

com 100 m², no caso de comprar este módulo pelo valor por exemplo de 10 1015 

mil, não daria para fazer uma regra de três para o valor da diferença ser dada 1016 

em desconto no IPTU pela metragem do módulo a mais que foi pago.  1017 

A presidente Andreza informa que até pode ser possível mas que seriam 1018 

envolvidas outras Secretarias como a de Finanças ou de Jurídico e requeira de 1019 

mais tempo para obter essa resposta pois o desconto de IPTU só pode ser por 1020 

área verde, possuindo um Lei que disciplina. Logo, teria que criar uma 1021 

aprovação de uma Lei para dar direito a ter desconto de IPTU, logo 1022 

dependeria da pressa da pessoa em resolver, mas também seria uma 1023 

proposta. Mas é bem razoável o que foi colocado até então. 1024 

O convidado Mauro agradece pela proposta mas informa que se achar o 1025 

módulo de 50 m² prefere resolver dessa forma pois fica mais simples, se não 1026 

achá-lo volta a ser falado neste assunto. E, uma vez que foi aprovado agora 1027 

são só ajustes dessa questão. Preferindo pagar o módulo de 50 m² se achá-lo 1028 

e caso não ache pede para voltar a conversar a respeito agradecendo a 1029 

colocação da conselheira Juliana para tentar ajudar com a proposta.  1030 

O conselheiro Nicolas informa que a votação foi concluída e pergunta à 1031 

conselheira Juliana se a mesma conseguiu ter a aprovação da proposta dos 1032 

módulos.  1033 

A secretária executiva Juliana informa que apenas 3 membros votaram contra 1034 

e que alguns membros que estavam participando da reunião já haviam saído 1035 

no momento da votação e diz que fará a contagem dos presentes para 1036 



confirmar a quantidade de votos favoráveis.  1037 

A presidente Andreza questiona se a votação é apenas dos membros do 1038 

COMDEMA e o conselheiro Nicolas confirma. 1039 

O conselheiro Nicolas diz que tem uma proposta se, por exemplo, um dos 1040 

empreendimentos precise de 1 módulo e ½ e o outro precisaria de ½ módulo 1041 

uma vez que o conselho pode deliberar que eles comprem em conjunto 3 1042 

módulos porém cada um faz a averbação de um dos módulos, em comum 1043 

acordo entre as partes. Pois se o conselho deliberar que foi reduzido a parcela 1044 

que eles deveriam compensar, é uma opção.  1045 

A convidada Sueli informa que desta forma também compraria a mais, pois 1046 

teria que comprar 2 módulos, 200 m², teoricamente está pagando 50% mas no 1047 

caso do outro, não vale a pena pois teria que pagar um módulo inteiro. De 1048 

qualquer forma ele teria que pagar o módulo inteiro.  1049 

A presidente Andreza informa que só saberá quanto a um preço que seja bom 1050 

para todos, quando for negociar diretamente com quem possui a servidão e 1051 

venda os módulos. Sendo que parece problematizar tanto sem saber 1052 

realmente o quanto isso custa. 1053 

A convidada Sueli diz que primeiro é necessário ver quanto custa esse 1054 

módulo, sendo que o valor dito é uma estimativa dada e o conselho tendo 1055 

aprovado o 1/3 fica para eles correrem atrás. 1056 

A presidente Andreza pede a conselheira Silmara que apresente suas 1057 

considerações. 1058 

A conselheira Silmara diz que o Conselho foi bem coerente e acha que seja 1059 

justo considerando os valores já pagos e os envolvidos aceitando. Agora fica a 1060 

definição de como se fará essa compra, vendo o que vão achar e como vão 1061 

fazer. Além de outro ponto que estão esquecendo é que às vezes talvez o 1062 

Charles tenha um outro terreno que ele possa fazer a reserva particular dele 1063 

em um outro terreno ou outra propriedade que ele possa preservar. Logo cada 1064 

pessoa analisará como fará a compensação desses 1/3.  1065 

A secretária executiva Juliana informa que para deixar claro houve 8 votos a 1066 

favor e 3 votos contra dos que estavam presentes.  1067 

A presidente Andreza informa que logo está aprovada a proposta e será 1068 

colocada esta ATA em aprovação oficial, já está aprovada mas será publicada 1069 

daqui a 30 dias e é o tempo que os envolvidos têm para ir atrás disso tudo e 1070 



trazer à Prefeitura as propostas de vinculação das áreas. 1071 

A convidada Sueli pergunta se no dia seguinte a esta reunião já pode ir atrás 1072 

dos módulos.  1073 

A presidente Andreza confirma.  1074 

O convidado Charles pergunta quanto a parte jurídica, como esta fica. 1075 

A presidente Andreza informa que não fará nada por enquanto pois só 1076 

noticiará o inquérito civil aberto quando se estiver com as documentações 1077 

corrigidas, vinculadas e registradas para laudar o que ficou definido nesta 1078 

reunião. Uma vez que é questionado no Processo, na verdade ele não diz que 1079 

está certo ou errado, na verdade ele quer que apure o que houve. Logo 1080 

passou para a Prefeitura a apuração pois na verdade não tem essa informação 1081 

se está certo ou errado. Os conselheiros precisam deliberar e informar qual foi 1082 

a decisão. Sendo este o objeto desta ação.  1083 

A conselheira Silmara pergunta como ficará a prescrição de débito que foi 1084 

lançada para eles. 1085 

A presidente Andreza informa que será pedida a suspensão. Isso quando se 1086 

tiver a ATA que será juntada em cada Processo constando essa deliberação 1087 

pelos membros do Conselho, será pedida a suspensão imediatamente do 1088 

débito e aguardar as vinculações. Será uma suspensão pois se por algum 1089 

motivo isso não der certo, continuará tudo rolando. Logo, sendo provisório até 1090 

que se resolva no cartório.  1091 

A convidada Sueli questiona se corre-se o risco de não dar certo.  1092 

A presidente Andreza informa que se por algum motivo os interessados não 1093 

comprarem ou for muito caro, ou seja, seja justificado que os módulos têm um 1094 

custo muito elevado e não o compre. Logo não dará certo. 1095 

A convidada Sueli entende a explicação. 1096 

A presidente Andreza agradece a presença dos interessados pelos processos 1097 

encerrando suas participações na reunião e os mesmos se despedem.  1098 

A presidente Andreza passa a palavra para a secretária executiva Juliana para 1099 

que leia os informes.  1100 

A secretária executiva Juliana pede para que os membros acessem o link do 1101 

“Google Formulários” disponível no chat e no WhatsApp do COMDEMA para 1102 

assinatura nesta reunião. Informa, em seguida, que o Calendário das reuniões 1103 

referentes à Lei Específica da Bacia do Guaió conforme solicitado na última 1104 



reunião pelo conselheiro Gerson ainda serão definidas pelo GT Mananciais do 1105 

Comitê do Alto Tietê e estas serão posteriormente informadas para os 1106 

membros possibilitando a participação de todos os interessados. O próximo 1107 

informe é sobre a SABESP que conforme a última reunião ordinária 1108 

encaminhou um e-mail com o relatório informando sobre as obras e projetos 1109 

no município e este será repassado aos membros. Por fim, informa que 1110 

conforme a solicitação da conselheira Valderez na reunião de dezembro, será 1111 

encaminhado aos membros a lista atualizada dos caçambeiros cadastrados na 1112 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires. Concluindo que estes documentos 1113 

serão encaminhadas tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, encerrando 1114 

portanto os informes a serem passados nesta reunião. 1115 

A convidada Simoni pergunta sobre a solicitação feita anteriormente para ser 1116 

destinada uma verba do FUNDARP para a Diretoria de Preservação da Fauna. 1117 

A presidente Andreza informa que foram destinados 15 mil reais e como é 1118 

uma compra menor que 17 mil reais pode ser feita apresentando-se 3 1119 

orçamentos. Tendo sido solicitados diferentes equipamentos conforme o Sr. 1120 

Miguel apresentou em reunião mas até o momento não conseguiu-se os 3 1121 

orçamentos para cada um dos itens. Por exemplo, uma empresa onde foi 1122 

cotado a autoclave já atingiu o valor de 12 mil reais, então existem orçamentos 1123 

mais baixos via internet mas tem que ser levado diferentes fatores pois 1124 

necessita que a nota seja dada com o CNPJ da prefeitura, que eles aceitem 1125 

vender para prefeitura, entre outras questões. Logo não conseguiu encaminhar 1126 

isto a Secretaria de Compras.  1127 

A presidente Andreza solicita, portanto, à secretária executiva Juliana para 1128 

convidar o Sr. Miguel para a próxima reunião para ele informar quanto a estes 1129 

orçamentos uma vez que eles precisam dos equipamentos com urgência. 1130 

A conselheira Elizabeth Felisberto questiona se poderia ser realizada a 1131 

compra desses equipamentos com a compensação a ser paga pelos 1132 

interessados pelos Processos discutidos anteriormente.  1133 

A presidente Andreza informa que já ficou definido a forma da compensação 1134 

nesta reunião que os interessados não estão mais presentes em reunião, 1135 

portanto, ela acredita que seja melhor manter o que já ficou definido com 1136 

todos.  1137 

A secretária executiva Juliana solicita para que o participante do telefone 1138 



97256-1563 se manifeste com o nome ou se é convidado/conselheiro mas o 1139 

mesmo não responde.  1140 

A presidente Andreza encerra a reunião às 17 horas e 15 minutos.  1141 


