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Caros Associados, 
 
Nesta edição, trazemos as últimas notícias do nosso Sertão do Una, dentre elas: o novo site da 
SASU, o andamento do processo REURB e uma dica sobre como evitar o atraso no pagamento da 
mensalidade.  
 
Boa leitura a todos! 
 
 
 
 
 
 

R 

                                               PAGAMENTO DA MENSALIDADE VIA DDA 

 

 

 
 
 

No último informativo “Fique de Olho”, vimos que a SASU tem se esforçado para arcar com 

todos os compromissos financeiros devido ao aumento de despesas, inflação alta e em parte 

devido aos atrasos no pagamento dos boletos. 

Uma boa solução para o problema de atrasos nos pagamentos é a utilização do serviço 

bancário DDA – boleto eletrônico. 

Com o DDA gerencia-se em um só lugar todos os boletos registrados em seu CPF, assim 

você deixa de recebê-los em papel ou email. É simples, sustentável e 100% gratuito. 

Você faz os pagamentos com mais agilidade sem digitar o código de barras e pode optar pelo 

débito automático em conta. 

Procure este serviço no app ou site do seu banco, cadastre o serviço e você receberá todos 

os seus boletos de forma centralizada 😉. 
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                                               REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – UMA BREVE ATUALIZAÇÃO 

 

 

 

 

No final do ano de 2018, a Fazenda Abras do Una, cumprindo uma decisão judicial, deu 

entrada na Prefeitura de São Sebastião num processo para regularização da nossa 

ocupação, que ficou conhecida como Condomínio Tuim Parque. 

Depois de algumas discussões na prefeitura, com base na Lei de REURB, o processo 

apresentado foi retomado e, no mês de dezembro de 2019, a SASU passou a ser a interessada 

perante os ritos administrativos.  

Em janeiro de 2020, com apoio financeiro da Fazenda, foram contratadas duas empresas para 

este trabalho.  

Uma delas é responsável pelo levantamento topográfico georreferenciado da ocupação de 

natureza urbana consolidada, composta pelas estradas, ruas, quadras e todos os 122 lotes e 

respectivas intervenções.  

A segunda empresa contratada é responsável pela elaboração dos relatórios e laudos 

urbanísticos e ambientais desta ocupação, incluindo a caracterização das áreas ocupadas e 

preservadas em cada terreno.  

Esta empresa também vem desenvolvendo os laudos de habitabilidade de cada terreno onde 

existe construção para subsidiar a emissão de habite-se por parte da prefeitura.  

Também, com apoio financeiro da Fazenda Abras do Una, foi contratado um engenheiro 

especializado em redes de distribuição de água que, nesta semana, apresentou os projetos 

para a regularização das nossas captações de água e da rede de distribuição junto ao DAEE 

(Departamento de Águas e Energia Elétrica).  
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Continua... 

 

 

Com base nesta documentação, a SASU irá providenciar a contratação e instalação do sistema 

de purificação da água que abastece os 122 lotes.  

Importante mencionar que, para a regularização, o condomínio Tuim Parque foi dividido em 8 

setores: Trole, Morrote, Prainha, Saíra, Mariano, Pouso Alto, Palmital e Maracujá.  

Um exemplo da documentação que está sendo preparada, do Setor Morrote, encontra-se na 

Área Restrita para associados do novo site da SASU: www.sasu.org.br  

Em meados de junho, a documentação dos setores Trole, Morrote, Prainha, Saíra e Mariano 

também estará pronta. A documentação dos demais setores deverá estar pronta em agosto.  

Sendo assim, em setembro 2022, todo este material será apresentado à Prefeitura.  

Durante todo este tempo, foram realizadas reuniões com a Prefeitura para esclarecimentos e 

apresentações preliminares do que vem sendo feito. Assim, a expectativa é minimizar futuras 

solicitações de complementações e revisões após o protocolo formal da documentação 

É importante mencionar que há uma incerteza se a prefeitura aceitará o conceito de um só 

condomínio a partir da portaria. Até agora ela não disse “não” a esta ideia, mas só haverá 

certeza quando a documentação completa estiver nas mãos das secretarias de Habitação e 

Regularização Fundiária, Urbanismo e Meio ambiente. 

Caso a hipótese de condomínio não seja aceita, a alternativa seria regularizar a ocupação como 

loteamento com controle de acesso. Neste cenário, faríamos uma nova consulta aos 

associados para validar em conjunto a decisão. 
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NOVO SITE DA SASU - www. sasu.org.br 

 

 

 

 

                                                                                                              Abraços, Diretoria SASU 

O site da SASU foi remodelado e já está acessível a todos!  

Agradecimentos especiais ao Gustavo Moura que produziu a vinheta de nossos vídeos, à 

Regina Lepage pelas incríveis fotos, ao Paulinho Lima e Gustavo Faria pelos vídeos 

produzidos com tanto talento, à Bia pela compilação de informações sobre fornecedores 

e prestadores de serviços e à Claudia pela coordenação junto à empresa responsável pela 

elaboração do site. 

Na Área Restrita, acesso com senha, há informações sobre: o processo REURB, catálogo 

de serviços, newsletters, atas de reuniões, balancetes, estatuto e normas da SASU. 

Acesse a Área Restrita com o seu email e crie a sua senha. 

E ainda: há uma aba para interessados em associar-se. 

                             Incentive seu vizinho de lote a associar-se à SASU.  

                                    Todos juntos podemos fazer muito mais! 

Visite também o canal do You Tube da SASU com vídeos lindos.  

: SASU – Sociedade Amigos do Sertão do Una  

 


