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1. Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, as 08:40 horas  

2. reuniram-se no COMUL, sito a Rua Av. Fernão dias paes leme, 284, Centro 

3. Varzea Paulista - SP, aonde estiveram presentes os membros eleitos para o conselho 

4. Guilherme Rossi - Unidade Gestora de Meio Ambiente; Rodrigo Cavallaro - 

5. Unidade Gestora de Obras e Urbanismo; João Cremaschi – Casa Civil e Caio Vinicius 

6. Spoli – Unidade Gestora de lnfraestrutura Urbana, juntamente com os representantes 

7. Indicados das Entidades da Sociedade Civil, Vitor Igor Spinucci presentes no 

8. Conselho Municipal de Saneamento Básico - COMSAB. Dando inicio aos trabalhos,  

9. o presidente do conselho João Cremaschi iniciou a reunião cumprimentando todos 

10. os presentes, ressaltando o objetivo e a importancia do COMSAB, parabenizando aos 

11. representantes das entidades pelo empenho se colocando a disposição do conselho. lniciando 

12. os trabalhos para tratativa do regimento interno, o mesmo ressaltou pontos importantes  

13. sobre o por que de alinharmos e ajustarmos o quanto antes o regimento interno para o  

14. COMSAB. Dando continuidade,foram levantados algus pontos como tematica das reuiniões  

15. online, aonde a mesma foi definida através do conselho e do presidente como usual quando  

16. se fizer necessario.Outro assunto levantado e discutido foi tratativa de recursos que, a mesma  

17. nao sera feita dentro conselho e, ja foi alterada no projeto do regimento interno.O senhor  

18. João cremaschi solicitou que, fosse verificado a situação de um 2° secretario segundo 

19. conforme regimento interno em elaboração. Sobre as palavras do senhor Vitor Spinucci e, 

20. conforme descrito no regimento interno, o mesmo salienta que,  a alternancia de mandato 

21. fica sujeita a 1 ano com votação interna sobre Presidente, vice e secretarios, tais como, 

22. somente sendo possivel reeleição para a sociedade civil, nao sendo possivel para os membros 

23. do governo. O senhor Guilherme rossi ainda levantou um assunto referente a uma solução 

24. de tratamento para agua e esgoto na Avenida macauba, solicitando que, o conselho pudesse 

25. ouvilo e no que for possivel, auxilialo para tais tratativas. A gestão de fundo do conselho 

26. municipal de saneamento basico da cidade ficou em aberto para a proxima reunião devido 

27. a não termos mais tempo para discutir sobre. Por fim, dado as considerações finais da 

28. reunião, o senhor Presidente João Cremaschi deu por encerrada os assuntos e finalizou  

29. a mesma agradecendo a todos as 11:19 horas. 
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