
ATA DA AGOE DE 10.12.22. 
 

1. Reurb – Regularização Urbana 
 
Nadai informou que os trabalhos técnicos do ReurB que tinham a previsão inicial 
de um ano para serem finalizados, mas em razão da complexidade do trabalho, 
deverão levar e torno dois anos e meio no total para finalização.  
 
O Michel Terra é o topógrafo contratado e está concluindo os trabalhos e mapas.  
 
A partir do envio do material pelo Michel Terra, o projeto vai demandar mais dois 
ou três meses de trabalho para a finalização dos laudos técnicos com a previsão 
de entrega em torno de março de 2023. 
 
Nadai relatou que nesse período estamos interagindo com a Prefeitura para que 
o laudo seja entregue de forma completa, englobando todos os imóveis para 
aprovação dos imóveis urbanos (excluídas as áreas rurais). 
 
Em paralelo, Waldyr e Nadai iniciaram os trabalhos de elaboração da convenção 
do condomínio que será necessária na apresentação concomitante a entrega do 
projeto para o ReurB. 
 
No formato do condomínio, a SASU vai atuar como administradora e os 
condôminos continuariam contribuindo já no formato da cota condominial. 
 
De acordo com a proposta aventada para o ReurB, as vias (estradas) serão 
incorporadas ao projeto do condomínio e os condôminos passarão a recolher o 
IPTU sobre as áreas das vias que serão rateadas entre todos os 122 condôminos.  
 
Waldyr Andrade pediu a palavra e comentou que teremos um período de análise 
e discussão com a Prefeitura dos detalhes da operação e dos termos da 
convenção. 
 
Em relação às áreas rurais avalia-se estabelecer um contrato de gestão para que 
os proprietários das áreas rurais também possam continuar contribuindo. 
 
Nadai explicou o fluxo de andamento do processo do ReurB junto à Prefeitura.  
 
Nadai informou do histórico das negociações com a Prefeitura, que defendia a 
organização sob condomínio de lotes e que depois de algumas reuniões, 
defendemos que seja formado um condomínio formal, sendo essa a formatação 
que vai orientar a configuração dos laudos técnicos. 



 
Angela Fan Chi Kung pediu a palavra perguntando sobre como se dará a inclusão 
das áreas rurais para fins de contribuição ao condomínio e o Quintino reiterou 
que as áreas rurais poderão contribuir com a manutenção dos serviços oferecidos 
pela SASU. 
 
Nadai esclareceu como se dará os processos de alvará para construção de casas 
depois do deferimento do ReurB. 
 
Thiago Veneziani pediu a palavra e pergunta como se dará a integração do imóvel 
dele que já possui matrícula, Nadai informou que ele poderá aderir ao 
condomínio oportunamente. 
 
Nadai informou que na proposta a ser encaminhada a Prefeitura, vamos sugerir 
o nome para o condomínio como “Condomínio Tuim Parque”. 
 
Carin Petti pediu a palavra e informou do andamento do processo dela de 
regularização e dos obstáculos apresentados pela CETESB, em resposta o juiz 
instou a Cetesb a se pronunciar. 
 
2 – Aprovação das Contas do Biênio 2021-2022. 
 
Em seguida, passou-se a análise da planilha orçamentária da associação em 2022, 
Nadai fez um relato dos desafios da SASU para fazer vez às obrigações. 
 
Waldyr pediu a palavra e chamou a atenção para o fato de que, na formação do 
condomínio, os condomínios serão instados a contribuir por força legal, o que 
poderá gerar uma redução da inadimplência. 
 
O Thiago Veneziani pediu a palavra e perguntou quais as medidas que vem sendo 
tomadas em relação aos moradores que não contribuem e o Nadai informou 
como a SASU tem tratado essa questão na oferta de serviços. Thiago sugeriu que 
fosse enviada comunicação aos moradores que não contribuem para que passem 
a contribuir. 
 
Paula Englert pediu a palavra e comentou que ao analisar a planilha ela percebe 
o esforço que a SASU realiza para gerir os recursos da associação. Paula sugeriu 
que seja formado um grupo para poder avaliar possíveis fontes de receitas 
alternativas para a SASU. 
 
Paula perguntou se os moradores das áreas que ficam depois do Rio Cristina 
(Além Rio) contribuem com a SASU e o Nadai relatou que alguns moradores 
contribuem e o valor de contribuição é mais baixo por conta de não receberem 
alguns serviços, como a captação de água que é autônoma. 



 
Perguntado sobre as fontes alternativas de receita, Nadai informou que a SASU 
cobrou R$ 5.000,00 da produtora O2 para as filmagens realizadas essa semana 
no Sertão. 
 
Em seguida, os presentes, por unanimidade, declararam aprovadas as contas da 
gestão do biênio 2021-2022. 
 
3 – Eleição dos Associados para o Biênio 2023-2024 
 
Passando ao item de pauta das eleições, foi apresentada a lista de candidatos 
para o mandato 2022 - 2023, tendo sido eleitos, por unanimidade, os seguintes 
associados: 
 
Diretoria 
Diretor Presidente: José Luiz Nadai; 
Vice Presidente: Fernando Quintino 
Secretária; Beatriz Ribeiro 
Tesoureiro: Robert Stuart 
 
Conselho Fiscal 
Conselheiro: Felipe Andrade 
Conselheiro: Gustavo Moura 
Conselheiro: Konrado Reys 
Conselheiro Suplente: Waldyr Andrade 
Conselheira Suplente: Andrea Oliveira 
 
4 – Outros Assuntos de Interesse Geral 
 
Quintino pediu a palavra e perguntou se há algum outro assunto de interesse 
geral. A Paula Englert apresentou o assunto do barulho e perguntou como esse 
tema vem sendo tratado esse tema e o Nadai explicou que já há normas que 
dispões sobre os horários de silêncio e que a portaria da SASU tem informado 
sobre as regras relativas ao respeito ao silêncio. Carin Petti pediu a palavra e disse 
como tem tratado essa questão com os seus locatários. O Rinaldo Cella pediu a 
palavra e mencionou o barulho que tem ocorrido por conta do galo do vizinho. 
Nadai informou que a SASU vai analisar o que pode ser feito para conscientizar 
os associados em relação a questão da manutenção do silêncio. 
 
Em seguida, a Bia pediu a palavra e comentou a importância das pessoas se 
organizarem em grupos internos para tratar os assuntos de interesse do Sertão 
no curso do próximo mandato.  
 


