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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Profissionalização
da Administração

ComunicaçãoGestão Ambiental Regularização
Fundiária1. Portaria 

Em 01/06 foi protocolado na Prefeitura de São Sebastião o Requerimento de Regularização 

de nossa Portaria. Esse é um passo importante para o nosso futuro, aderiram 102 

moradores signatários, portanto trabalho conjunto de todos nós! 

Agradecemos especialmente ao associado Fernando Quintino, responsável pela elaboração 

do requerimento.  Agora vamos avançar para aprovar na Prefeitura! 

2. Trabalho Desenvolvido 

O levantamento topográfico está em fase final e a elaboração de laudos ambientais e 

urbanísticos tem previsão de conclusão até julho. Em agosto iniciaremos contatos com a 

Prefeitura para ajustes finais e negociações de compensações necessárias. 

PROFISSIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

Profissionalização
da Administração

ComunicaçãoGestão Ambiental Regularização
FundiáriaDivulgada correção na mensalidade que estava congelada desde junho/2019, para cobrir o 

déficit que vem ocorrendo nos últimos meses conforme demonstram os balancetes 

enviados. 

A variação do salário-mínimo de junho de 2019 até agora foi de 10,22%. 

Desta forma o valor base (terreno com 3 mil metros quadrados) da mensalidade a partir de 

junho, com vencimento em julho, será de R$ 826,00 para quem tem casa e R$ 413,00 para 

quem tem apenas terreno. 
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1. Reunião aberta 22/05 

O objetivo foi atingido: integração entre equipe da SASU e proprietários voluntários do grupo 

Sertão do Una Ambiental. Participaram cerca de 25 pessoas. Nadai apresentou as atividades 

básicas da SASU e ações em andamento dos quatro grupos de trabalho.   

A pesquisa “Cadastro de Iniciativas” ficou disponível a todos os associados por 8 dias no mês de 

maio e contou com a participação de 14 associados, gerando 20 propostas. Como o tempo da 

pesquisa foi curto reabriremos o formulário para que mais pessoas possam dar sua contribuição. 

Segue o link para participar, que estará disponível até 30/06, todos estão convidados:    

https://forms.gle/6XSrfdYgFQzvFLof7     

Apresentamos um resumo da quantidade de iniciativas captadas na pesquisa de maio por 

categoria: 

Gestão 

Ambiental 
Comunicação Infraestrutura Segurança 

Profissionalização 

da Associação 

8 5 5 1 1 

Como próximos passos foi proposta a formação de equipes para trabalhar em projetos específicos 

e/ou integração de voluntários aos GTs (grupos de trabalho)  da SASU.  O primeiro projeto será 

buscar uma solução para a Cooperativa parceira na reciclagem de resíduos sólidos. A primeira 

reunião foi agendada para o dia 11/06.  

2. Compostagem 

A prática de compostagem é consenso, muitos já praticam e os benefícios são imediatos: 

• Reaproveitamento de matéria orgânica (resíduos de alimentos e podas de jardim) para 

geração de adubo e manutenção do solo. 

• Redução do volume de resíduos sólidos descartados, evitando que matéria orgânica seja 

depositada em aterros sanitários. 

Foi compartilhado em 08/06 publicação da SASU com sugestões de vários métodos de 

compostagem que podemos e devemos fazer no Sertão. Esse é o início de um processo que 

queremos incentivar e ver crescer.  Estão sendo planejados workshops online num primeiro 

momento e presencial assim que possível, para treinamento e troca de experiências sobre o 

tema. Abracem essa causa, pratiquem, divulguem, incentivem vizinhos e caseiros a compostar! 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
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ComunicaçãoGestão Ambiental Regularização
Fundiária

https://forms.gle/6XSrfdYgFQzvFLof7
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Abraços, 

Diretoria da SASU. 

INFORMES 

SABESP.  A SASU apurou que o projeto da Represa no rio Cristina está na CETESB, 

portanto ainda não saiu a licença definitiva para a obra. 

! 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

Profissionalização
da Administração

ComunicaçãoGestão Ambiental Regularização
Fundiária1. Plano de Sinalização.  Em andamento a elaboração de orçamento para confecção de 

banners para portaria, poção e lixeira, com previsão de colocação até julho. 

2. Atualização do site www.sasu.org. O site está sendo revisado e ainda este mês 

teremos novidades.  Há muita informação interessante sobre o Sertão, mapas, fotos, 

vídeos, documentos da SASU, catálogo de serviços, etc. Estamos organizando o site para 

que tudo possa ser acessado de forma descomplicada. 

 

http://www.sasu.org/

