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O conselheiro João Paulo inicia a reunião as 15 horas e 20 minutos fazendo 30 

conferência dos membros presentes quanto ao quorum, após passa ao primeiro 31 

ponto de pauta que é a aprovação das atas da 123ª reunião ordinária e 29ª e 32 

30ª reuniões extraordinárias.  33 

O conselheiro Lima pede um esclarecimento sobre as atas e diz que na reunião 34 

de maio foi aprovado o relatório sobre o Fundarp e a presidente Andreza pediu 35 

para passar para a procuradora do município Maristela e aguardamos e foi 36 

cobrado da Andreza que respondeu que tem que solicitor isso por ofício 37 

diretamente à doutora Maristela e entendemos que tudo que é aprovado na 38 

reunião é encaminhado pela presidente e pela secretaria e e já era prat er sido 39 

encaminhado. 40 



O conselheiro João Paulo informa que ficou encaminhado que a conselheira 41 

drª Elisabeth Felisberto faria uma petição a respeito do assunto do relatório do 42 

Fundarp para encaminhar à promotoria. 43 

A conselheira Fernanda informa que essa petição seria em nome do Comdema. 44 

O conselheiro Lima informa que a presidente Andreza alega ele deve fazer o 45 

ofício à drª Maristela e que não tem sentido. 46 

O conselheiro João Paulo sugere que faremos a verificação com a drª Elizabeth 47 

Felisberto se ela fez a petição para encaminhar e caso ela não tenha feito 48 

pediremos para fazer e assim encaminhar à drª Maristela. 49 

O conselheiro Lima informa que encaminhou o caso a promotora Paula e ela 50 

está ciente. 51 

A conselheira Valderez informa que numa das reuniões anteriores foi solicitada 52 

uma reunião extraordinária sobre a taxa de lixo e essa reunião não foi 53 

encaminhada. 54 

O conselheiro João Paulo informa que foi registrada essa fala. 55 

Sem mais nenhuma consideração por parte dos conselheiros, ficam aprovadas 56 

as três atas das reuniões anteriores. 57 

O segundo ponto de pauta é sobre a revisão do Plano Municipal de Resíduos 58 

Sólidos e João Paulo informa está encaminhado pelo professor Adalberto da 59 

UFBAC e que já ocorreram duas reuniões técnicas entre os técnicos da UFABC, 60 

membros da Câmara Técnica de Saneamento do Comdema Lima, Valedez, 61 

Elizabeth Ranck, Karin e João Paulo e convidados e que o professor Adalberto 62 

da UFABC criou uma sala na Plataforma Moodle da Universidade e a revisão 63 

está acontecendo e como última informação é que o documento final foi enviado 64 

pela UFABC para assinatura da Prefeitura de Ribeirão Pires para oficializar a 65 

parceria e até ontem ainda não havia ocorrido e que agora restam apenas as 66 

assinaturas para selar a parceria e é feita a leitura do document da parceria. 67 

Agora será feito o encaminhamento ao prefeito para assinatura digital. 68 

O conselheiro Lima pergunta se tem prazo para fazer a revisão. 69 

O conselheiro João Paulo informa que existe um prazo mas que é longo e que 70 

podemos fazer um bom trabalho e que vai procurer saber o prazo para o Plano. 71 

O próximo ponto de pauta é sobre a discussão do índice de verba do Fundarp 72 

para despesa corrente da prefeitura solicitado pelo conselheiro Lima e o mesmo 73 

informa que constataram que não existe parâmetro algum e são gastos de 74 



qualquer maneira em qualquer coisa as verbas do Fundarp e sugere que se 75 

estabelecesse um índice máximo de gastos eventuais e for a disso teria que 76 

passar pelo pleno do Conselho, um índice de gastos sem passar pelo Conselho. 77 

O conselheiro João Paulo relembra sobre os gastos de até oito mil reais se 78 

poder utilizar a verba do Fundarp que foi feita a compra das caixas de papelão 79 

para coleta de papel e pergunta se é essa a ideia. 80 

O conselheiro Lima responde que seria a utilização de até 5% do valor que tem 81 

no Fundo para esse tipo de despesa sem precisar passar pelo Conselho e 82 

passou de 5% qualquer emprego dessa verba passasse pelo Conselho através 83 

de projeto. 84 

O conselheiro João Paulo questiona como podemos encaminhar essa questão. 85 

A conselheira Valderez diz que a questão não seria só colocar um indice mas 86 

sim estabelecer critérios e talvez não misturar coisas da Secretaria com as 87 

verbas do Fundo. 88 

A conselheira Elizabeth Ranck sugere a criação de uma Câmara técnica interna 89 

pelo Conselho para discutir esse gasto de verba. 90 

O conselheiro Lima informa que a lei do Fundarp pelo Plano Diretor estabelece 91 

como despesas eventuais para manutenção da Secretaria e for a disso todos os 92 

gastos são discriminados e na gestão anterior foi gasto além e que não fiquei 93 

engessado. 94 

O convidado Soares sugere que o Conselho encaminhe essa teoria do Lima 95 

para o setor jurídico para manifestão jurídica e garantia do Conselho, apesar do 96 

que a lei estabelece. 97 

O conselheiro João Paulo sugere a criação desse grupo de trabalho, estabelece 98 

esses critérios e um document é criado para envio para manifestação jurídica. 99 

O conselheiro Lima informa que a lei obriga ter um Conselho Gestor do Fundo 100 

além do plenário do Conselho e que já implemente esse conselho gestor. 101 

O conselheiro Lima se coloca a disposição para participar. 102 

As conselheiras Jéssica, Valderez e Elizabeth estão de acordo com o 103 

encaminhamento e Elizabeth se propõe a participar. 104 

O conselheiro João Paulo encaminha a criação desse conselho gestor e 105 

aguarda candidaturas do poder público a participar.  106 

O conselheiros João Paulo e Renato se candidatam a participar. 107 



Os conselheiros que se candidataram a participar do Conselho Gestor são 108 

Elizabeth Ranck, Lima, Renato e João Paulo. Nenhum conselheiro se opos a 109 

esse encaminhamento. 110 

Outro ponto de pauta é apresentação do Plano de Metas do Programa Estadual 111 

Município Verde Azul 2021 conduzida pelo conselheiro João Paulo que faz uma 112 

breve apresentação em power point aos conselheiros apresentando o 113 

funcionamento do programa, para que serve, quais as principais características, 114 

fala das pontuações anteriores e as perspectivas de Ribeirão para esse ciclo, e 115 

finaliza apresentando as metas e dificuldades de cada uma das dez diretivas 116 

ambientais, e após abre para considerações, dúvidas e sugestões dos 117 

conselheiros. 118 

O conselheiro Lima diz que faltou coerência e poderia ser apresentado antes e 119 

não na véspera da entrega do plano, faltando a lei de uso de água da Billings.  120 

O conselheiro João Paulo informa que as colocações do conselheiro Lima 121 

foram registradas e deixa claro que essa pauta era para ser apresentada na 122 

reunião passada e não o foi pois não teve quorum e que esse relatório do PMVA 123 

é apresentado todos os anos, sendo assim não é novidade para o Conselho. 124 

O convidado Soares lembra da questão da carga de fósforo e precisa ser 125 

considerado a emissão de poluição e os gases de efeito estufa, o PMVA serve 126 

como indicador para pegar verba e precisa ter esses parâmetros para cumprir 127 

essa agenda, sendo importante o que foi trazido mas importante não ficar sob a 128 

tutela do Estado. 129 

O conselheiro João Paulo concorda no sentido de que a pontuação é de menos 130 

mas o programa é importante pois da um balizamento e norteia diversas cidades 131 

e nos preocupar com o retorno dos programas para a cidade. 132 

A conselheira Valderez diz que já temos a legislação que baliza e esse 133 

programa é mais marketing e parece duvidoso. O projeto de Educação 134 

Ambiental não foi comunicado ao Comdema e seria importante passar por aqui 135 

para saber qual pedagogia será utilizada, os planos pedagógicos, sobre a 136 

questão das matas ciliares é bastante grave o que vem ocorrendo em Ribeirão 137 

Pires. 138 

O conselheiro João Paulo informa sobre a questão da Educação Ambiental é 139 

uma parceria Educação e Meio Ambiente e conseguimos o espaço para o 140 



Centro de Educação Ambiental e agora iniciaremos o projeto e será informado 141 

aqui e sobre os córregos teremos um ponto de pauta específico. 142 

A conselheira Elizabeth Ranck gostaria de saber sobre o CadMadeira e que 143 

não viu nada sobre unidades de conservação e áreas protegidas e parques. 144 

O conselheiro João Paulo informa que não conseguiu abranger tudo na 145 

apresentação e sobre o CadMadeira é um projeto do Estado e a prefeitura tem 146 

uma lei e quando por exemplo a prefeitura vai reformar uma escola e vai 147 

contratar um empreendedor o mesmo tem que fornecer madeira legalizada para 148 

a obra e sobre unidades de conservação e áreas verdes temos uma proposta 149 

de criação de unidade de conservação na área da Fazenda Bandeirantes e ficou 150 

um período parada e agora estamos retomando com os técnicos do Instituto 151 

Florestal e a ideia é criar essa unidade com a implantação de um Cetas no local. 152 

O conselheiro Lima informa que encaminhará um document para distribuir no 153 

Comdema sobre levantamento de verbas do Fehidro em que a prefeitura não 154 

presto contas e perdeu, apenas um projeto as contas foram prestadas. 155 

A conselheira Valderez questiona como fica a situação do Viveiro Municipal na 156 

integração com o PMVA. 157 

O conselheiro João Paulo responde que o Viveiro está bem organizado mas 158 

que tem muito a melhorar ainda e convida a todos a fazer uma visita e o papel 159 

do Viveiro é a arborização urbana e o que precisamos fazer é produzir mudas 160 

para arborizar mais e mais a cidade. 161 

A conselheira Valderez questiona se está funcionando o Cidade Limpa pois tem 162 

alguns pontos de poluição visual e no parque Oriental tem banners da Sejel que 163 

parece que estão fora do padrão, estão abusivos. 164 

A conselheira Fernanda informa que acredita que esteja funcionando mas que 165 

vai buscar uma informação mais precisa com a Secretaria de Desenvolvimento 166 

Econômico. 167 

A conselheira Elizabeth Ranck solicita a que pé está essa implementação da 168 

fazenda Bandeirantes, e que temos perguntado e solicitado sobre a unidade de 169 

conservação prevista no Jardim Serrano no início de 2003 e que a área está 170 

abandonada e não temos retorno da prefeitura e sobre os nossos parques 171 

municipais além das contrapartidas das áreas protegidas. 172 

O conselheiro João Paulo informa que está registrada a solicitação e que tem 173 

legislação sobre os parque municipais e que ambos estão instituídos como 174 



parques municipais mas não estão no Sistema Nacional de Unidades de 175 

Conservação. 176 

Dando prosseguimento, o ponto de pauta seguinte é sobre os processos 177 

nº2755/2020 e nº555/2021 – Ciência dos empreendimentos. O conselheiro 178 

João Paulo informa que essa pauta seria apresentada hoje e na reunião 179 

ordinária do Coduhab na próxima quarta-feira, e achamos mais plausível fazer 180 

apenas uma apresentação, até para os empreendedores e ficou para semana 181 

que vem uma apresentação única na reunião ordinária do Coduhab e em uma 182 

reunião extraordinária do Comdema. 183 

O conselheiro Sergio informa que precisará sair da reunião mais cedo por conta 184 

de compromisso e sugere que pontos de pauta que tragam menos discussão 185 

sejam colocados no início da reunião. 186 

A conselheira Elizabeth Rack informa que na próxima quarta está marcada 187 

reunião da equipe de revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e que 188 

prejudicará a participação dos membros da Câmara Técnica de Saneamento 189 

nas duas reuniões. 190 

O conselheiro João Paulo explica que conversará com o professor Adalberto e 191 

remarcará a reunião da revisão do Plano de Resíduos. 192 

O convidado Soares questiona se os empreendedores desses processos já 193 

disponibilizaram para consulta pois já estão na Cetesb e tem alguns pareceres 194 

e manifestações já emitidos pelas prefeituras de Ribeirão e Mauá e só teve essa 195 

pauta pois batemos na tecla no Coduhab e aqui e assustou em saber que teria 196 

a apresentação da comissão da prefeitura e o Conselho não deu o parecer que 197 

é uma exigência técnica, não é uma mera apresentação de impacto de 198 

vizinhança, deveria ser um EIA/RIMA, tem imbróglio de uma ocupação de uma 199 

comunidade, várias nascentes na região, e precisaria ter um documento do 200 

relatório de impacto preliminar para a prefeitura dar ciência e encaminhar ao 201 

Conselho para ter acesso ao documento para participar da apresentação. 202 

O conselheiro João Paulo informa que a ideia de fazer uma apresentação única 203 

é justamente para essa apresentação. 204 

O convidado Soares questiona se o documento está disponibilizado para 205 

acesso do Conselho. 206 

O conselheiro João Paulo responde que será disponibilizado na convocatória 207 

das reuniões e mandaremos os documentos e um dos processos tem um 208 



relatório de mais de mil páginas e quem quiser dar vistas aos processos pode 209 

solicitar, mas serão enviados por via eletrônica e no dia da reunião os 210 

empreendedores farão a apresentação dos projetos. 211 

O convidado Soares diz que é uma preocupação pois a coisa é feita e depois 212 

compensa, é preciso antecipar e não ficar discutindo o prejuízo depois e isso já 213 

ocorreu em vários empreendimentos. 214 

A conselheira Jéssica pede que seja esclarecido qual o objeto desses 215 

empreendimentos. 216 

O conselheiro João Paulo informa que um deles, o Processo nº2755/2020 é 217 

sobre o GLP - Centro Logístico que abrange Ribeirão Pires e Mauá e o outro, o 218 

processo nº555/2021, trata de um condomínio horizontal de lotes, com 131 219 

unidades, em Ouro Fino Paulista.  220 

 A conselheira Fernanda falará sobre o próximo ponto de pauta, informes sobre 221 

as areas institucionais do loteamento Pérola da Serra, e estas áreas estão 222 

previstas no decreto municipal nº6964/2020 e no artigo 2º inciso 13 diz que ”… 223 

os empreendedores deverão realizar sem ônus ao poder público as seguintes 224 

obras e instalações…” e ainda no mesmo inciso “…tem que fazer a execução 225 

de todas as infraestruturas e instalações de equipamentos comunitários e de 226 

lazer para implementação de um parque”, e no artigo 4º desse decreto tem uma 227 

tabela que especifica todas as áreas de lotes, Sistema viário e as áreas 228 

institucionais, 648 metros quadrados para as áreas institucionais dentro do 229 

empreendimento e o parque tem aproximadamente 15 mil metros quadrados, 230 

além disso foi questionado em alguma reunião em relação ao plantio de mudas 231 

e o conselheiro Álvaro fez uma notificação à Cetesb fazendo esse 232 

questionamento e a resposta foi através da carta nº 83/2021 dizendo que o 233 

TCRA nº 4677/2016 foi concluído e encerrado e recebemos esse retorno em 234 

julho de 21 e como não tivemos reuniões em julho e Agosto não passamos antes 235 

a informação. 236 

O conselheiro Lima informa que foi pedido o levantamento e a lei nº 3883 diz 237 

que 10% tem que ser reservado para a área institucional e não é parque mas 238 

sim postos de saúde, escolas, equipamentos públicos e eles tiveram a manha 239 

de ir na Câmara Municipal e compraram os vereadores para aprovar a redução 240 

dessa porcentagem e criaram uma lei nova com 5% mas nós provamos que o 241 

loteamento quando deu entrada estava em vigência a lei 3883 e ela tem que ser 242 



cumprida por isso queremos fiscalizar e ir ao local ver quais 10% dos 269 lotes 243 

que foram reservados para área institucional e não para parque. 244 

O convidado Soares complementa dizendo sobre a compensação que está na 245 

6766/79 que é uma lei de parcelamento e desmembramento de solo e diz que 246 

35% da gleba, sendo 15% de áreas verdes, 10% de arruamento e 10% de áreas 247 

institucionais que são os equipamentos urbanos e na época o empreendedor 248 

disse que faria na entrada do barro Branco o parque mas que deve cumprir a 249 

lei, quem tem que apontar a área institucional é o município, essa área virou 250 

comércio e não tem estudo de impacto de vizinhança e precisamos entender 251 

que não é benesse mas sim cobrança técnica pois a área institucional tem que 252 

estar lá e o empreendedor tem que fazer as áreas institucionais e não o 253 

município. 254 

O conselheiro Lima diz que querem saber na prática as áreas que foram 255 

deixadas para a área institucional e que a presidente Andreza pediu para sugerir 256 

uma data para marcar com o proprietário do loteamento para fazer uma vistoria 257 

no loteamento para verificar. 258 

O conselheiro João Paulo informa que fará contato com o responsável pelo 259 

empreendimento para agendar a vistoria dos conselheiros interessados.  260 

O conselheiro Álvaro falará sobre o ponto de pauta Informações quanto as 261 

obras de zeladoria dos corpos hídricos da cidade, respondendo a um 262 

questionário sobre a intervenção dos córregos do município e ele adianta que 263 

não tem todas as respostas até porque quem executa a obra é a Secretaria de 264 

Zeladoria e Manutenção Urbana. A primeira pergunta é as obras de intervenção 265 

dos córregos foram solicitadas por qual órgão. Essas obras são feitas pela 266 

prefeitura e desconhece que algum outro órgão público tenha solicitado essas 267 

intervenções então é a ZEMA que tem um cronograma de acordo com as 268 

demandas e necessidades e executam a obra. A segunda questão é qual a 269 

propositura da intervenção. Fala de desassoreamento dos córregos mas o que 270 

nós vemos que a Secretaria de Zeladoria faz é a limpeza das margens até 271 

porque as próprias fotos apresentadas no questionário mostra que muitos 272 

córregos estão assoreados e eles fazem a limpeza das margens e a retirada da 273 

vegetação pioneira e exotica que seria mato, capim, mamona, girasol mexicano, 274 

lírio do brejo, além dos resíduos/lixo jogado. Informa que vai inverter a pergunta 275 

quatro com a três. A quarta questão é quais licenças emitidas e qual órgão 276 



emitiu/ favor enviar cópia das licenças/autorizações. Em 2017 a prefeitura retirou 277 

junto ao DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) outorgas para 278 

desassoreamento e limpeza de vários córregos no município, e esse processo 279 

não se encontra na Secretaria no momento e assim não posso informar quais 280 

córregos estão contemplados nessa autorização e na época eram por volta de 281 

30 córregos na outorga. A terceira questão é se há autorizações emitidas para 282 

intervenção. Sim, são as outorgas emitidas pelo DAEE para limpeza dos 283 

córregos. A quinta questão é se existe projeto executivo da obra, cronograma, 284 

referência da obra, motivo e necessidade de intervenção, dragagem, drenagem, 285 

desassoreamento, retificação, remoção de vegetação. O que podemos 286 

responder é que são as limpezas das margens, nós não emitimos nenhuma 287 

autorização para retificação de córrego, desassoreamento não está tendo e 288 

existe um cronograma de limpeza que a Zeladoria vai nos passar pois quem tem 289 

a demanda dessa obra é a Secretaria de Zeladoria e Manutenção. A sexta 290 

questão é qual empresa está executando as obras e a mesma obteve as devidas 291 

licenças e orientações quanto as intervenções em corpos hídricos. Não existe 292 

uma empresa, quem faz a limpeza dessas margens é a propria Prefeitura 293 

através da Secretaria de Zeladoria Urbana. A sétima pergunta é qual a extensão 294 

da área total de intervenção nos córregos e rios da cidade. Essa pergunta não 295 

vou conseguir responder agora pois não estou com o processo em mãos para 296 

verificar quantos córregos e quilometros de intervenção foram emitidos naquela 297 

época pelo DAEE. Só deixando uma observação, em 2017 o DAEE publicou a 298 

portaria nº1630/2017 que diz que muitas intervenções são dispensadas de 299 

outorga de limpeza de margens, desassoreamento e até canalizações, porém 300 

não sabemos informar pois a gestão passada quem cuidava dessa parte era a 301 

Secretaria de Infraestrutura Urbana e não tenho informação se eles foram ao 302 

DAEE para obter essa licença de outorga. A oitava questão é o material (lama) 303 

removida do leito e que está sendo depositado nas margens será removido e 304 

encaminhado para aterro licenciado. Em caso positivo, em que aterro, em caso 305 

negativo, qual a justificativa legal. Favor encaminhar relatório circunstanciado 306 

de inteiro teor. O material, lama, seria areia e lodo retirado dos córregos. Como 307 

eu falei, é retirada a vegetação pioneira, não estão desassoreando, não estão 308 

retirando lama nem areia dos córregos, apenas a vegetação pioneira e os 309 

resíduos sólidos que as pessoas descartam, e o material que não pode ser 310 



reciclado é enviado ao aterro Lara. A nona questão é se há autorização para 311 

intervenção em APP e a remoção de toda mata ciliar e derrubada de vegetação 312 

arbórea. Em caso positivo, existe um termo de recuperação e compromisso 313 

ambiental. Caso não exista nenhuma licença emitida pelos órgãos 314 

responsáveis, qual a fundamentação legal e os procedimentos e sanções 315 

cabíveis. Essas limpezas são feitas em córregos onde as APP’s estão 316 

degradadas, não tenho ciência de nenhuma área onde está totalmente 317 

preservada eles irem e fazerem a derrubada de mata ciliar mas não posso dar 318 

certeza e aqui na Secretaria não foi emitida nenhuma autorização para retirada 319 

de árvores em mata ciliar e a Secretaria não emite esse tipo de autorização. A 320 

décima questão é se o processo de intervenção é de conhecimento do 321 

Comdema e obteve a manifestação favorável desse colegiado. Eu não sei 322 

informar tanto se o Comdema se manifestou como se é necessário o Comdema 323 

se manifestar e deixo para os outros membros verem se é necessário o 324 

Comdema emitir esse parecer favorável ou não, é isso o que tenho a falar por 325 

enquanto e quando obtivermos as novas informações da Secretaria de Zeladoria 326 

nós repassamos para vocês. 327 

O convidado Soares informa que visitou as áreas e havia questionado a 328 

presidente Andreza sobre a intervenção da região do Pérola da Serra, o modus 329 

operandis é que está sendo retirado material do leito e sendo depositado nas 330 

margens e tem esgoto no leito, temos mata ciliar e ripária e no Serrano tem mata 331 

ciliar para evitar erosão no córrego e serve para evitar erosão e está sendo 332 

invertido o processo, próximo à FIRP ali tinha uma vegetação se recuperando 333 

além dos girassóis que é invasor mas consegue segurar algumas áreas tanto 334 

que no trecho do ribeirão pires entre a UPA e a Avenida Brasil o girasol continua 335 

la, e se vc adentrar depois da UPA limparam o trecho da UPA, abriram vala e 336 

indo para a Pedreira o córrego que vem do Esperança está literalmente limpo 337 

com remoção de árvores com raíz, corte, adentrou em áreas preservadas, o 338 

DAEE emite a outorga e assusta quando fala que foi em 2017, e acredito que 339 

deve estar pedindo sempre as autorizações para dizer que é dispensado como 340 

segurança jurídica e enviei à Cetesb também questionando se o município tinha 341 

essas autorizações e a Cetesb informou que o município hoje é licenciador. 342 

A conselheira Jéssica solicita a saída da reunião e finaliza a gravação, 343 

solicitando a continuidade ao conselheiro João Paulo. 344 



O conselheiro Lima diz que o que estão fazendo nas margens dos córregos da 345 

cidade é crime Ambiental e que já consultaram a  promotoria sobre esse 346 

assunto. 347 

O ponto de pauta seguinte é a aplicação do estatuto referente a falta não 348 

justificadas e substituição dos representantes das entidades, solicitado 349 

oficialmente pelo conselheiro Lima por email. O conselheiro João Paulo sugere 350 

que esse ponto de pauta não seja atendido no momento, pois no próximo mês 351 

haverá eleição do Comdema e a substituição dos membros e assim que os 352 

mesmos tomarem posse, receberão o regimento interno do Conselho e estarão 353 

cientes das questões regimentais de faltas e ausências e pede que os 354 

conselheiros se manifestem sobre essa pauta. Todos concordam em aguardar 355 

as eleições.  356 

Como informe o Conselheiro Lima fala sobre o anteprojeto de lei que dispõe 357 

sobre as Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Rio Guaió e do 358 

Cabuçu-Tanque Grande, suas Áreas de Intervenção, respectivas diretrizes e 359 

normas ambientais e urbanísticas de interesse regional para a proteção e 360 

recuperação dos mananciais e pede que seja encaminhado aos conselheiros 361 

essa minuta que ele enviou ao email do Comdema.  362 

O conselheiro João Paulo encerra a reunião às 17 horas e 40 minutos. 363 


