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Aos dezenove (17)
do Departamento dias do mês de Fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14:00 (Quatorze horas) na sala
de Planejamentoda PrefeituraMunicipalde Serra Azul, localimda na Rua Dona Maria das
Dores, 248 —
Centro, desta

de Trabalho da

cidade de Serra Azul, Estado de São Paulo, foi aberta a quinta Reunião
Equipe Técnica
responsável pela elaboraçãodo Plano Diretor Municipalcom a seguinte pauta: "Entrega de

material" pertinente pela
TMO Consultoria e Assessoria Ltda., empresa contratada pela Prefeitura Municipal para

realização de suporte técnico
na realização dos levantamentose estudos para atualização da base de dados
cartográficos do Municipio,em cumprimento
ao dispostona fase 3 (LevantamentoFisico Territorial), e em
cumprimento ao contrato administrativo no
095/2021 e cronograma fisico dos serviços consultoria e assessoria na
elaboração do Plano Diretor do Município de Serra
Azul"; presentes o Senhor Milton Contin, Diretor da Empresa

TMO Consultoria e Assessoria Ltda. (responsávelpela Assessoriae ConsultoriaTécnica); Marcos Tadeu Giolo
Junior (Diretor —Departamento de Cultura, Esporte e Turismo); Luiz Otávio Rodrigues (Engenheiro Civil —
Engenharia Municipal); Adilson Antônio Pachione (Diretor —Departamento de Agricultura e Meio Ambiente);
Dra. Camila Anhezini Duarte Moreira (Procuradora Municipal); Donizeti Aparecido Soares ( Diretor —
Departamento financeiro e tributação) e, Alex Judson Estevam Pinheiro (Diretor —Departamento de Planejamento)

designado, ad hoc, para secretariaros trabalhos;conforme se comprova através da lista de presença que é parte

integrante da presente ata. Ausentes Josoel Ferreira (Diretor—Departamento de Assuntos Jurídicos) Ester Maria
Neto Euzébio Berti (Diretora do Departamentode Contabilidade),justificados a título de imprescindibilidade. De
início, foi realizada a leitura da ata da quarta ReuniãoTécnica, que foi aprovada por unanimidade do quorum
presente. Dando inicio a reunião ordinária assumindo a presidência dos trabalhos, Milton Contin agradecendo a
presença de todos iniciou os trabalhos; de inicio abrangiu em pequenas palavras o intuito da reunião destacando
com enfase a estapa que iniciaremos e os procedimentosa serem adotados, sempre reforçando a transparencia nas
informaçOes que devem ser prestadas. Em fim, definiu que a presente reunião foi convocada com a finalidade de

encaminhar o relatório técnico sobre a atualizaçaoda base cartográficabem como dos estudos realizados,
apresentando e entregandoo material denominado—Carta no 09/2022 Entrega de Relatório técnico em
obdiencia ao item 3.2.3 do termo de referência CTEF NO095/2021,Composto por 40 paginas tendo como
técnico", elaborado pela Empresa TMO Consultoria e Assessoria Ltda.
objetivo o fornecimento de suporte

discutiran-seas tratativas quanto a contrataçãode empresa especializada para o
Sem muitas delongas, urbano e zoneamento do municipio, por respostas o departamento de
planejamento se
levantamento do perimetro
já prosseguir com a orçamentação destes serviços, a penas no aguardo de respostas aos einformando
manifestou
como engenheirosivil resposavélpelos trabalhos

técnicos informou a
Luiz Otávio
mails encaminhados.aquisição da planta cartograficada rede de infraestruturasspela concessionaria SABESP,

dificuldade quanto a prazo requisitadodemandará atrasosquanto a execução fiel do cronograma do
contrato;
que o
por ora destacou
de tentar uma forma alternativade montar a cartografia municipal independentea
entendimento
houve-se o
pela concessionaria; andando em comum entendimento tambem discutiram-se a definição das
cartografia de infras
sugerido a marcação de uma reunião intema formalizada com a equipe técnica, contendo ATA
como realizar a aprovação. Dando proceguimento mudando a pauta
zonas ficando
estabelecer o zonemaneto, bem
para
da P audiênciapublica que será realizada na data de 25/02/2022,
tratativas
apenas
o andamento das
perguntou
senhor Alex Judson Gestor do Confrato , afirmando quejá
o
palavra
Iniciou a
Milton
estavam

os preparativos,
como estava

Milton ponteou que toda audienciadeverá ser filmada, com lista de presença e se
em processo
total nos fatos,vivo, pediu para levar na audiencia o questionario
ncia
de perguntas e respostas para que
transpare
transmissão ao
Presseguindo levantou-se a situação do conselho municipal de politica urbana,
•vel com
responde-se.
presen te o
empresa havia enaminhadouma minuta do projeto de lei para apreciação,
situaçao atual, pois a Josoel estava montando a minuta
sua
a
diretor
do projeto de lei para encaminhar junto a
qual era
Juason que o
Alex
Justificou
a ausência do codigo de obras, perguntou Milton como estava o andamento
observou-se novamenteno processo visto que é um
2uniso
instrumento legal inexistente e impresssídivel
inclusao do mesmo
se então em aprovaçb unanimeem reunião que será realizadoo pedido de cotação
dsS município.
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Serra Azul - Estado de São Paulo
orçamentopara
inclusãodo mesmo
no
exposições

especializada para sobre o fechamento do estudo
do perimetro urbano, a urgência para contratação da empresa
realização do mesmo,
e bem como o mapeamento urgnete
urbano para primeira
os. Não havendo
encerr
nada mais a ser expostos e a tratar, com a concordância dos presentes, foi
união da Equipe
JUDs
E AM PINHEIROTécnica, responsável pelo processo de elaboração do Plano Diretor, eu ALEX
mim
secretariandoos trabalhos, lavro a presente Ata que segue assinada por
pelo representante da
demais ep
empresa TMO Consultoria, Assessoria e Planejamento Ltda. e os
tantes do Poder
Público membros da Equipe Técnica
Municipal.
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