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 23 

A reunião teve início às 15:15 com a confirmação do quórum.  24 

A Presidente Andreza pede para a Secretária Executiva dar sequência com as pautas. 25 

São colocadas em aprovação as atas das reuniões 139ª ordinária e 37ª extraordinária, e 26 

não havendo nenhuma consideração ou alteração a ser feita, as atas são aprovadas pelos 27 

presentes. Passa-se, portanto, aos informes. 28 

A Secretária Executiva Juliana informa que não houve nenhum encaminhamento ofici-29 

al de informes ao COMDEMA e passa a palavra à Presidente Andreza que também in-30 

forma que não tem nenhum informe para esta reunião. A palavra é passada aos mem-31 

bros.  32 

A Conselheira Valderez informa que ficaram algumas pendências de reuniões anterio-33 

res: retomar a discussão sobre a taxa do lixo, sobre a presença do Secretário de Obras 34 

que não veio na reunião e que algumas informações ficaram pendentes com relação a 35 

Obra da Rodoviária e quanto às pendências sobre a Proteção Animal que ficaram muitas 36 

dúvidas a serem sanadas, particularmente quanto a decisão sobre os valores de aportes 37 

que foram deliberados pelo Conselho e que, a seu modo de ver, de forma não adequada 38 

sobre a liberação de verbas em apoio ao centro. E, que não sabe pois não foi na reunião, 39 

sobre quais as verbas serão destinadas àquele Setor, sobre quais são os valores e aportes 40 

que a administração vai dar para o Setor e qual vai ser o posicionamento do Conselho 41 

com relação a liberação de verbas, concluindo que vê até como um desrespeito essa fal-42 

ta de transparência.  43 

A Presidente Andreza responde que também está tendo falta de respeito com o Conse-44 

lho quando se tem prazos para entregar de relatórios que não foram entregues, então te-45 

mos que nos alinhar todos enquanto Conselho. Na Causa Animal em todas as reuniões 46 

que tiveram, teve muita clareza com relação a aprovação dos membros quanto ao aporte 47 



que foi feito relativamente pequeno para as despesas e lembrando que o dinheiro que 48 

compõe o FUNDARP, ele compõe o dinheiro do Tesouro Municipal, ele entra nas des-49 

pesas, nas taxas, nos alvarás, nas multas, dos serviços que são gerados pela municipali-50 

dade. Então o dinheiro é da Prefeitura também, claro desde que deliberado por nós, mas 51 

tem sido usado com muito cuidado e sempre tem pedido anuência do Conselho. Mas o 52 

Departamento de Fauna é novo, não estava prevista uma dotação específica à época, ele 53 

já entrou no Planejamento pro ano que vem e já foi solicitado que venha um repasse es-54 

pecífico para as ações do Departamento. Então já está na Lei Orçamentária e aguarda-55 

remos o início do ano para ver como será a oportunidade da Prefeitura. Com relação às 56 

Obras da Rodoviária, a mesma não esteve presente na reunião e solicita à Conselheira 57 

Valderez que ela repasse à Secretaria Executiva e aos demais membros quais foram as 58 

pendências que ele não esclareceu, pois a mesma não tem possui mais dúvidas. Então 59 

deixa aberto para que o membro que ainda tiver alguma dúvida, para que encaminhe um 60 

e-mail formalizando. E quanto a Taxa do Lixo, que foi o primeiro apontamento da Con-61 

selheira, infelizmente é uma Legislação Federal, é uma obrigação que foi dada aos mu-62 

nicípios, e são imposições que a Legislação traz aos contribuintes. Sobre a taxa do lixo 63 

foi pedida uma revisão do convênio com a SABESP pois de fato a SABESP tem alguns 64 

modelos de cobrança causando transtornos na hora da cobrança como a questão de mé-65 

dia. Logo estão sendo feitas reuniões para dirimir essas questões sobre a SABESP.  66 

O Conselheiro Airton pede a palavra para questionar quanto a GLP, sobre a Audiência 67 

Pública. Foi divulgada, publicizada e depois foi cancelada, questionando quanto a pers-68 

pectivas.  69 

A Presidente Andreza informa que a Audiência Pública foi suspensa, não tem uma data 70 

prevista de fato pois foram pedidas algumas exigências do Conselho e as documenta-71 

ções que foram apresentadas não estão suficientes para irmos para uma Audiência Pú-72 

blica, então foi pedido para eles juntarem as documentações e não tinham informações 73 

mínimas para que se colocasse em discussão em âmbito de uma Audiência Pública. Por 74 

isso, foi encaminhado a eles essa suspensão, encaminhado um comunique-se com todos 75 

os apontamentos pela Comissão Interna de avaliação, mas não foi atendido até o presen-76 

te, mas quando eles atenderem, serão passados novamente ao Conselho os arquivos e 77 

uma nova data será definida, mas não existe essa previsão de data.  78 

A palavra é passada ao Conselheiro Roberto Kuki que solicita que sejam retiradas to-79 

das as faixas que foram colocadas informando sobre a Audiência Pública provocando 80 

uma poluição visual, bem como de outros eventos que já passaram.  81 

A Presidente Andreza informa que já foi solicitado, mas que reiterará o pedido de re-82 

moção ou melhor, fará a solicitação para a Zeladoria para remoção das faixas que ainda 83 

estiverem na cidade e, em seguida, solicita à Secretária Executiva que informe quanto 84 

ao Decreto de Substituição.  85 

A Secretária Executiva Juliana informa que foi publicado no dia 08 de dezembro o De-86 

creto nº 7.352 (de 21/11/2022) em que fica substituída a membro Titular “Simone Maria 87 

Mozelli” pela “Katia Regina Capeleiro” que a partir desta reunião já faz parte do nosso 88 

Conselho.  89 

O Conselheiro Roberto Kuki pede licença e desculpa, mas que o mesmo tem mais um 90 

apontamento quanto a um abaixo assinado sobre barulhos que estão afetando uma vizi-91 

nhança em um local que estão sendo feitos shows e que, conforme informado pela Se-92 

cretária de Meio Ambiente, não possui alvará de funcionamento, estando irregulares. É 93 

um local onde há consumo de drogas e a presença de crianças (menores de idade), pes-94 

soas que não são do bairro ou da cidade, que andam até armadas. O abaixo assinado já 95 

foi protocolado junto à Prefeitura, ao Prefeito e Secretaria de Meio Ambiente. Das solu-96 

ções que vem obtido, uma delas seria deles entrarem com um pedido junto ao Ministério 97 



Público, mas verificando a Lei nº 5.307 pode-se verificar que algumas medidas podem 98 

ser feitas, como advertências, suspensão das atividades por um período, multa e até a 99 

lacração do local. Questiona o que o COMDEMA ou o “Meio Ambiente” poderia estar 100 

fazendo com relação a este estabelecimento. 101 

A Presidente Andreza informa que no local que fica na “Miguel Prisco” como dito an-102 

teriormente ao Conselheiro, não possui alvará, já existem autos de infração, foi aprova-103 

do à época para ser feito no local um prédio residencial e hoje é uso misto, sendo o mai-104 

or problema a perturbação do sossego. O que compete a Secretaria nesse âmbito, o alva-105 

rá de funcionamento e a medição de ruídos, feito também um auto com relação a este. 106 

Ele já foi notificado, já foi autuado e está em processo de multas diário, e existe uma 107 

última etapa que seria a lacração, que depende de uma autorização jurídica para ser con-108 

cretizada. Sendo esta lacração uma faixa que o local está lacrado e depende do respeito 109 

de fato de que o local não pode ser mais aberto. O mesmo já está irregular desde o mo-110 

mento de abertura, mas que como o mesmo informou que possui menores e bebidas, a 111 

orientação da Presidente é que deveria ter uma atividade policial no local, uma operação 112 

policial junto a assistência social para acabar com o negócio de uma vez. Informa que se 113 

o COMDEMA tiver alguma sugestão se coloca a disposição, pois o local já foi autuado 114 

pela Secretaria de Meio Ambiente.  115 

O Conselheiro Roberto Kuki agradece e informa que o nome do local é Jungle Lounge 116 

Bar e que fica na Rua Miguel Prisco, número 803, ao lado de uma padaria e em frente a 117 

residências, e informa que estará orientando-os, já que a ele foi pedido uma orientação 118 

para que procurem o MP.  119 

A Presidente Andreza pergunta se o abaixo assinado foi entregue na Secretaria do Meio 120 

Ambiente. 121 

O Conselheiro Roberto Kuki informa que foi entregue na Ouvidoria Municipal, na as-122 

sessoria do Gabinete do Prefeito e na Secretaria de Meio Ambiente. 123 

A Presidente Andreza informa que pode estar com alguma gerência e o mesmo não 124 

chegou até a mesma, para que o conselheiro compartilhe o protocolo, para se criar um 125 

histórico e solicita ao conselheiro Dr. Odimauro se o mesmo consegue ajudar com rela-126 

ção a isso.  127 

O Conselheiro Roberto Kuki informa que haverá um grande evento no local nos pró-128 

ximos dias e que o consumo de vários tipos de drogas é muito frequente e que a polícia 129 

já foi acionada várias vezes, mas apenas passam pelo local não tendo ação efetiva, re-130 

preensão pelos mesmos. 131 

A Presidente Andreza informa que o que pode ser feito é deixar a fiscalização de plan-132 

tão e entrar em contato com a GCM para tentar inibir este potencial evento que está para 133 

ter.  134 

O Conselheiro Roberto Kuki agradece. 135 

O Conselheiro Airton solicita a palavra e questiona se a atividade não está condizente 136 

com o local, porque a mesma continua.  137 

A Presidente Andreza informa que para a lacração do local pela Secretaria, teria que vir 138 

uma sentença judicial para tal. O Poder Administrativo não tem o poder de retirar as 139 

coisas do local e fechá-lo, mas sim de notificar e leva-lo a regularização da atividade, 140 

mas o mesmo nem chegou a isso, sendo multado, mas não pagando, indo para a dívida 141 

ativa e estando totalmente irregular. A Presidente informa que muitas coisas estão en-142 

volvidas, como menores, bebidas, drogas, sendo mais do que um ato público por se tra-143 

tar de um crime, pois se chega com a polícia e pega com provas, é uma outra história. 144 

Pois pelo administrativo, ele foi notificado, multado, entra com recurso e vai funcionan-145 

do assim até se regularizar um dia, mas isso não resolve o problema, que tem outros 146 

crimes envolvidos. Explica que problemas com bares são muito recorrentes na cidade 147 



bem como com adegas, por serem baixo impacto, baixo risco. 148 

A Conselheira Jéssica pede para fazer uma observação informando que sabe quem são 149 

donos e inquilinos do edifício, mas para salientar que quando se passa um empreendi-150 

mento no Conselho para saber se o mesmo é favorável ou não, avalia seu uso no futuro 151 

em conformidade com o apresentado e com a regulamentação, não havendo como ar-152 

gumentar quando na aprovação do empreendimento o que será instalado no futuro.  153 

A Presidente Andreza informa que concorda em partes pois quando é dado o habite-se, 154 

ele é dado para o uso que está na planta, mas o proprietário está fazendo um terceiro 155 

uso, pois não substituiu a planta para transformar o espaço em área comercial, simples-156 

mente alugando o local, havendo também esta situação. Talvez a última instância seja 157 

notificar o proprietário do imóvel pois o uso que foi dado não era para esse fim, sendo 158 

que a Lei permitiria a substituição para uso misto, mas teria uma exigência maior de iso-159 

lamento acústico, pelo menos. 160 

A Conselheira Jéssica questiona se não teria que passar novamente pelo Conselho pois 161 

se recorda que foi aprovado lá para residência... 162 

A Presidente Andreza diz que não se lembra de tudo sobre o licenciamento, mas ele 163 

teria que pelo menos por uma nova licença e um novo alvará. 164 

A Conselheira Jéssica esclarece que quando constroem galpões industriais ou comerci-165 

ais e têm inquilinos, os mesmos recebem habite-se para cada uso e fica descrito o que 166 

pode ser feito, sendo que os inquilinos precisam apresentar à Prefeitura esses habite-se 167 

para que consigam os alvarás de funcionamento e consigam prosseguir com o licencia-168 

mento do funcionamento de cada negócio. Mas estando no habite-se que é de uso resi-169 

dencial, é necessário ficar em cima da galera quanto ao alvará de funcionamento, mas 170 

que realmente tem as atividades que passam sem os trâmites dentro da municipalidade, 171 

tipo “Via Rápida”. 172 

O Conselheiro Roberto Kuki informa que outro agravante é que usam a calçada em 173 

frente, do vizinho, atrapalhando não só o uso do espaço bem como o uso público, onde 174 

acredita ser importante a ação da GCM ou da Polícia Militar para cortar esse tipo de 175 

uso. 176 

A Conselheira Jéssica coloca que inclusive recentemente houve um acidente grave pró-177 

ximo ao local. 178 

A Presidente Andreza informa que pedirá para uma equipe acompanhar e para ficar fa-179 

zendo o monitoramento na vila, e que pegará o processo mais de perto para notificar o 180 

proprietário e ver os próximos passos. 181 

A Secretária Executiva Juliana informa que não há mais manifestações e a Presidente 182 

Andreza encerra a reunião às 15:53. 183 

 184 

Anexo – CHAT da reunião 185 

 186 

15:15:42  De  Vigilância Sanitária Ribeirão Pires : estou presente (Vagner) 187 

15:20:46  De  caspirro odimauro : Conselheiros vou me manifestar pelo chat não 188 

sei o motivo mas estou sem áudio. 189 

15:29:29  De  Jéssica Seraphim : Não está tendo problema no áudio da reunião. 190 

Qualquer problema no recebimento do áudio deve ser verificado em seu aparelho. 191 

E, quanto ao microfone, todos estão no mudo, exceto o das pessoas q estão falando no 192 

momento. 193 

15:32:20  De  Lairde Rangel : Estou ouvindo, porém com o celular  no carro e a 194 

Internet ruim 195 

15:35:05  De  Elisabeth R. - COMDEMA : Onde fica esse local, Roberto? 196 



15:41:04  De  Jéssica Seraphim : Por favor, podem informar novamente o nome do 197 

local e endereço? 198 

15:41:34  De  Juliana Computador : Casa Noturna Jungle Lounge Bar 199 

15:41:45  De  caspirro odimauro : temos como ajudar sim 200 

15:42:10  De  caspirro odimauro : vamos fazer um requerimento ao ministério pú-201 

blico 202 

15:43:37  De  Elisabeth R. - COMDEMA : Prezados, terei que deixar a reunião. 203 

Desejo a todos um  feliz nata e um ótimo 2023! Abraços! 204 

15:52:31  De  Lairde Rangel : Parabéns  Kuki por trazer o tema 205 

15:52:54  De  Lairde Rangel : Um abençoado e feliz Natal a todos 206 


