
COMDEMA 1 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIBEIRÃO PIRES 2 

End Correspondência: Rua Felipe Sabag, 200 – 2º andar 3 

Centro – Ribeirão Pires 4 

Fone: (11) 4828-9100 (ramal 123) - comdemarp@gmail.com 5 

 6 

 7 

 8 

ATA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 9 

AMBIENTE DE RIBEIRÃO PIRES – COMDEMA 10 

 11 

 12 

Ribeirão Pires, 20 de Outubro de 2021 13 

Reunião Remota – Via aplicativo Zoom 14 

15:00h 15 

 16 

 Participantes: 17 

 18 

Poder Público: Andreza Araújo, João Paulo Marigo Cerezoli, Alvaro 19 

Vasconcellos, Renato Abadde Silva, Patricia Leite, Sergio Poloni dos Reis, 20 

Vagner Fabiano da Silva. 21 

 22 

Sociedade Civil: Jéssica Seraphim, José Cantidio de Souza Lima, Valderez 23 

Coimbra, Elizabeth Ranck, Simoni Micki. 24 

 25 

Convidados: José Soares, Altair, Marcio Freitas, Dalton, Marcio Kontoop, Carlos 26 

Rizzo, Marcos Leap, Miguel. 27 

 28 

Ausência Justificada:  29 

 30 

 31 

O conselheiro João Paulo inicia a reunião as 15 horas e 25 minutos fazendo 32 

conferência dos membros presentes quanto ao quorum, após passa ao primeiro 33 

ponto de pauta que é a aprovação da ata da 126ª reunião ordinária do mês de 34 

setembro.  35 

O conselheiro Lima solicita que as atas sejam publicadas e pede que seja feita 36 

uma retificação na ata, na linha 240 onde novamente falou que o sr. Antonio 37 

Carlos Lima “comprou” o voto dos vereadores e pede que troque por “enrolou” 38 

os vereadores.  39 

O conselheiro João Paulo informa que fará o mais breve possível a publicação 40 

das atas e que está registrada a retificação do conselheiro Lima. 41 



A conselheira Valderez pede que na linha 87 retire a palavra “talvez”, e na linha 42 

96 corrigir a palavra escrita errada “manifestação”. 43 

Sem mais nenhuma retificação dos conselheiros, o conselheiro João Paulo da 44 

a ata da 127ª reunião ordinária aprovada. 45 

O conselheiro João Paulo informa que o segundo ponto de pauta foi uma 46 

solicitação da conselheira Simoni, que é a solicitação de verba do Fundarp para 47 

equipar o Departamento de Proteção a Fauna da Secretaria de Meio Ambiente 48 

e convida Simoni a expor a solicitação. 49 

A conselheira Simoni informa que visitou a Diretoria de Proteção a Fauna, que 50 

é nova e tem acompanho de perto o trabalho realizado sendo uma situação que 51 

requer cuidados e defende essa causa e gostaria de solicitar aos conselheiros 52 

que compartilhassem dessa causa e usassemos parte do dinheiro que tem no 53 

Fundarp e o diretor do Departamento encaminhou algumas cotações do que 54 

precisam, um aquecedor a óleo, uma autoclave, um cambão de aço, um colchão 55 

térmico, uma escada extensíva, foco cirúrgico, gaiola de canil para cães e gatos, 56 

guincho alavanca, kit cirúrgico veterinário e mesa cirúrgica veterinária, a 57 

somatória desses itens não chega a 15 mil reais ficando por volta de 12 mil reais. 58 

Havia solicitado extraoficialmente à Secretaria sobre quanto haveria no 59 

Fundarp, que seria por volta de 60 mil e se não utilizarmos no meio ambiente 60 

será utilizado de outra forma irregular e queria pedir para vocês para darmos 61 

esse benefício a essa Diretoria e é essa a solicitação. 62 

A presidente Andreza agradece a iniciativa e informa que o Departamento de 63 

Fauna foi criado em Janeiro mas as atividades iniciaram em março e como não 64 

havia sido destinado, empenhado orçamento para esse departamento no 65 

planejamento temos contato com ajuda de doações e recursos próprios com a 66 

equipe e contamos muito com apoio e em especial com esses equipamentos 67 

porque fazemos muitos resgates e não temos um mantenedouro de fauna e 68 

recepcionamos o animal fazendo os primeiros socorros e todos que são 69 

restabelecidos são devolvidos a natureza e outros que ficam com sequelos nós 70 

procuramos apoio de algum departamento para destinar os animais como São 71 

Bernardo e Zoo de São Paulo e esse é o trabalho que estamos desenvolvendo. 72 

A conselheira Elizabeth Ranck acha legal essa iniciativa ao resgate de fauna, 73 

devendo valorizar e manter equipada essa estrutura tendo em vista a 74 

caracterização de nosso município e por ela tudo ok só precisamos solicitar 75 



document com esse orçamento certinho para ficar registrado e o valor é razoável 76 

e uma contribuição é que faltam informações divulgadas nas redes sociais da 77 

Secretaria de Meio Ambiente ou até nos portais de transparência, como onde 78 

foi resgatado o animal, qual bacia, remanescente florestal, e o que é feito 79 

posteriormente, o que poderia ser divulgado em banco de dados. Por ela ok o 80 

uso da verba, mas com document com valores exatos e informações sobre os 81 

dados. 82 

A conselheira Jéssica salienta que vem acompanhando nas redes sociais o 83 

trabalho do Departamento de Proteção à fauna e está de acordo com a 84 

solicitação da Simoni e tudo que a Elizabeth falou e quanto mais compartilhar 85 

as informações melhor e super válido o investimento. 86 

A conselheira Valderez ve com bons olhos e a Apeoesp se preocupa com essas 87 

questões e quando fizermos essas discussões fazermos de forma mais ampla 88 

pensando nos projetos e obras que vão afetar os habitats desses animais e fica 89 

uma queixa que não sabia desse projeto e nunca foi falado no Comdema ou não 90 

estava nesse dia e que essas informações passassem por aqui e ficou sabendo 91 

a um mês atrás porque a equipe estava na escola estadual Judith Piva fazendo 92 

conscientização com estudantes e professores e achei um trabalho interessante 93 

e ficou ruim pra ela pois é conselheira e não sabia do projeto e por favor que se 94 

apresente formalmente o que será feito e a verba do fundo e a princípio está de 95 

acordo sem objeção pela importância do trabalho. 96 

O Conselheiro Lima também aprova a proposta da Simoni mas reforça que 97 

fizeram a comissão para fazer o levantamento do desvio de verba do Fundarp 98 

através de um relatório e a Secretária Andreza pediu para passar na 99 

procuradora do município para dar um parecer e ainda não tivemos resposta, 100 

além de poder acusar quem fez desvio de mal uso de verba pública se não nos 101 

pronunciarmos vamos responder por prevaricação inclusive a Secretária e ela 102 

tem que buscar o parecer do Jurídico para levar ao Ministério Público e 103 

criminalizar o responsável pelo desvio que teve pois tivemos três projetos 104 

aprovados no Comdema que não foram executados pois não tinha verba e 105 

agora de repente a verba que tem é usada em projetos novos, mas e os que 106 

ficaram para trás, tínha sido proposto projeto para quantificar a produção de 107 

água no municipio para entrar na lei 12183 que é a de compensação de áreas 108 



produtoras de água e não podemos entrar nessa discussão pois esse 109 

levantamento não foi feito porque não tinha dinheiro e o que tinha foi desviado. 110 

A presidente Andreza responde sobre as considerações da Elizabeth, que os 111 

relatórios são feitos pelo Departamento e os resgates feitos são controlados com 112 

uma planilha com resultados divulgados e desejamos ter um sistema de GEO 113 

para catalogar os pontos coordenados e isso se tornará público e hoje não 114 

temos esse dispositivo pois o custo é alto mas o trabalho continua sendo feito e 115 

caso precisem de uma informação específica é só solicitar e nosso site não 116 

comporta receber muita informação para divulgação. Quanto à colocação da 117 

Valderez, desde que iniciamos os trabalhos apresentamos a estrutura da 118 

Secretaria com 5 departamentos incluindo o da Proteção à Fauna Silvestre e 119 

quando inauguramos falamos em reunião e se puxar em atas tem certeza que 120 

compartilhamos com o Conselho de Meio Ambiente as informações. Quanto à 121 

colocação do Lima, parece que ele ja teve a iniciativa de ir ao Ministério Público 122 

e teve o parecer de que isso não seria pela Promotoria Ambiental e seria por 123 

improbidade e tinhamos combinado em reunião que a conselheira Elizabeth 124 

Fesliberto faria a petição para encaminhar e assinado como Conselho e não 125 

isoladamente, formalmente isso em conjunto, e que não recebeu nada, e queria 126 

esclarecer esses pontos. Com relação a voto o que depender dela, é a favor da 127 

aquisição dos equipamentos. 128 

A conselheira Simoni informa que chegou a encaminhar em cópia o orçamento 129 

para o João Paulo mas tem certeza que não conseguiu tempo hábil para divulgar 130 

e o diretor Miguel apresentou todos os orçamentos e está fácil para divulgar e o 131 

importante é salvar nossos animais.  132 

O convidado Miguel (Lu) se apresenta e informa que tem todos os dados 133 

planilhados dia a dia e abastecido com todas informações das ocorrências e não 134 

divulgam onde o animal está sendo solto por questões de segurança ao animal 135 

e se coloca a disposição para responder as perguntas. 136 

A conselheira Valderez questiona se são resgatados mais animais domésticos 137 

ou silvestres. A população que chama o departamento? Estão em área urbana? 138 

O convidado Miguel responde que o Departamento é voltado para animais 139 

silvestres, e os domésticos atua mem maus tratos desde que tenha um 140 

responsável que fique com o animal, pois não temos um abrigo municipal. De 141 

julho até o momento, 448 animais estão dentro das ocorrências. Foi retomado 142 



o Conselho de Proteção Animal e tem como presidente Marcus Leap. A grande 143 

maioria das ocorrências é em área urbana com algum tipo de ferimento, o 144 

munícipe solicita o departamento através de whattsapp ou pelo número da 145 

prefeitura, temos duas equips de rua com veterinários e biólogos, e temos 146 

tambpem a maternidade do setor com filhotes de saruê e aves, o objetivo é a 147 

soltura e caso não tenha a possibilidade o animal vai para algum espaço 148 

apropriado. 149 

O conselheiro João Paulo pede desculpas a Simoni por não ter enviado os 150 

orçamentos e informa que enviou via chat para os conselheiros analisarem. 151 

A conselheira Elizabeth Ranck solicita que seja enviado o orçamento por email 152 

aos conselheiros. 153 

O conselheiro João Paulo informa que enviará, além de solicitar ao convidado 154 

Miguel o orçamento exato dos equipamentos. 155 

A conselheira Simoni informa que fará a somatória. 156 

O convidado Carlos Rizzo se apresenta como morador da Vila Suíssa e ficou 157 

sabendo das eleições do Comdema e tentará participar, tem questões 158 

ambientais em sua caminhada contribuindo na construção da agenda 21 159 

municipal. 160 

O convidado Marcus Leap se apresenta como dirigente do Departamento de 161 

Proteção Animal e endossa as palavras do Miguel falando sobre a nova 162 

estrutura do Departamento que ficará no Viveiro Municipal e a necessidade de 163 

utilização desses recursos é para equipar o setor, principalmente para 164 

intervenções cirúrgicas e maternidade, esses equipamentos são fundamentais 165 

para o funcionamento e agradece a participação. 166 

A conselheira Valderez pergunta a origem dos ferimentos dos animais. 167 

O convidado Miguel informa que são variados como aniamis atacados por cães 168 

e gatos, atropelamentos e até animais atacados por animais silvestres e temos 169 

problemas de amputação de asas causados por linhas de pipa chilena e cerol, 170 

e hoje temos técnicos capacitados para tartar desses animais, faltando apenas 171 

os equipamentos para isso. 172 

O convidado Marcus Leap informa ainda que tem promovido a educação 173 

Ambiental para tartar esse assunto. 174 

A presidente Andreza agradece os esclarecimentos e informa que o valor exato 175 

dos equipamentos é de R$13.079,21, temos que ter três orçamentos para 176 



compra direta e propõe que limitemos um teto de até R$ 15.000,00 reais para a 177 

compra desses equipamentos elencados para o Departamento de Proteção 178 

Animal. 179 

A conselheira Simoni informa que esse orçamento tem pelo menos 20 dias e 180 

provável que os valores estejam defasados mas vamos tentar esses três 181 

orçamentos. 182 

O convidado Soares diz que o departamento deve ter um orçamento próprio e 183 

que deve elaborar o projeto para compras para ser protocolado no Conselho 184 

para segurança jurídica, e se deve pensar na manutenção desses equipamentos 185 

quanto a sua depreciação, para garantir a sustentabilidade do departamento ao 186 

longo do tempo. 187 

A presidente Andreza não concorda com apresentação de projeto nesse caso, 188 

são equipamentos de longa duração e tudo tem um prazo de vida útil, será 189 

patrimoniado e as manutenções ficam por conta da prefeitura. Endossa que não 190 

tem necessidade de fazer um projeto para comprar uma maca, uma autoclave 191 

para atender a demanda do departamento que ja existe, e reitera que coloca em 192 

votação para os conselheiros que se manifestem e pede que os convidados se 193 

manifestem para falar após a votação. 194 

A conselheira Simoni concorda mesmo porque não é uma demanda que pode 195 

ficar aguardando aprovação de projeto sendo emergencial, por isso trouxe essa 196 

informação.  197 

O convidado Soares diz que tem uma confusão, quando fala projeto não é 198 

orçamento, mas que conste no Conselho para evitar demanda jurídica, 199 

importante é detalhar o que tem, apenas um projeto. 200 

A presidente Andreza diz que entende a fala de Soares, mas na última vez que 201 

foram aprovadas as caixas de papelão para a coleta seletiva da Cooperpires, 202 

nós aprovamos, pegamos os orçamentos, abrimos processo, juntamos a ata de 203 

aprovação e encaminhamos para o departamento autorizando empenho e 204 

sempre colocamos dentro do processo a ata de aprovação e informamos o 205 

numero do processo para quem quiser dar vistas. 206 

O conselheiro Lima acrescenta que encaminhou novamente a proposta da 207 

Universidade Metodista da professora Waverli de como foi feita a valoração da 208 

produção de água de Santo André e São Bernardo do Campo e reitera que 209 

devemos procurar a professora Waverli e fazer esse levantamento pois já 210 



passamos aqui no Conselho e ano passado sobraram 67 milhões de reais que 211 

não foram apresentados projetos; informa que ontem foram apresentados no 212 

Comitê de Bacias dois projetos executados em Ribeirão, precisamos nos 213 

qualificar para apresentar projetos maiores para usar verba do Fundarp 214 

adequadamente em projetos melhores, não tem nada contra ajudar os animais. 215 

A conselheira Elizabeth Ranck concorda em arredondar para R$15 mil reais e 216 

que o departamento apresente uma prestação de contas numa próxima reunião 217 

do dia 17 de novembro e não tem objeção. 218 

A conselheira Valderez diz que o mérito não tem polêmica, mas mandem um 219 

documento para formalizar a coisa, pois o Conselho responde por qualquer 220 

situação, algo mais oficial. 221 

O conselheiro João Paulo coloca em votação o uso do teto de R$15 mil reais 222 

para compra dos equipamentos para o Departamento de Proteção a Fauna, 223 

ficando vinculado após a aprovação os responsáveis do setor façam relatório do 224 

uso desse valor, e pergunta se algum conselheiro é contra o uso. Por 225 

unanimidade fica aprovado o uso desse valor do Fundarp. 226 

A conselheira Simoni agradece a todos pelo apoio pois é uma causa muito 227 

importante para nossa cidade. 228 

O convidado Miguel agradece a todos pelo espaço e pela aprovação. 229 

A conselheira Valderez informa que na época do Rodoanel não tínhamos um 230 

departamento de proteção a fauna e nem protetores, e isso é um avanço. 231 

O conselheiro João Paulo passa para o próximo ponto de pauta que são os 232 

informes. 233 

O conselheiro Lima informa que através da AEARP pediu uma cópia do contrato 234 

de concessão da Sabesp de 2016 com um plano de obras até 2018, e é 235 

obrigação do Comdema acompanhar essas obras e propõe para a próxima 236 

reunião que se faça um convite para alguem da Sabesp explicar o andamento 237 

das obras. 238 

A conselheira Valderez informa que a respeito desse assunto vem pedindo a 239 

algumas reuniões um convite a Sabesp para falar desse ponto e vem sendo 240 

neglicenciado. 241 

A presidente Andreza diz que o Cesar, da Sabesp, é conselheiro do Coduhab 242 

e podemos na próxima reunião em conjunto fazer esses questionamentos a ele. 243 



A conselheira Valderez responde que pode ser feito sim, mas que seja uma 244 

coisa mais ampla, uma prestação de contas da empresa. 245 

A presidente Andreza aproveita a fala sobre a Sabesp e informa que vai 246 

convidar o Cesar para esses esclarecimentos, temos um plano de saneamento 247 

publicado no site da prefeitura e também tem as mesmas dúvidas que todos que 248 

se sempre que perguntamos a Sabesp sobre prazos a resposta é que de acordo 249 

com o Plano de Saneamento, será executado até 2030 e acaba sendo objetivo 250 

e não sabemos como colocar no cronograma de obras da prefeitura. Ainda 251 

sobre a Sabesp, quanto a um problema com a estação elevatória da Avenida 252 

Capitão José Gallo, encaminhamos um oficio e nos responderam através da 253 

carta nº86/2021, que diz que os equipamentos furtados estão em processo de 254 

compra e tão logo seja contemplada aquisição terão prioridade para instalação 255 

nas respectivas elevatórias de esgoto, infelizmente o processo é burocrático e 256 

inviabiliza dar um prazo. Foi enviado um novo oficio para ter um prazo mais 257 

específico. 258 

 A conselheira Simoni acha essa desculpa descabida e esfarrapada, assim 259 

como a questão da soleira negativa. 260 

O conselheiro Lima solicita uma cópia do contrato de concessão da Sabesp, 261 

para melhor acompanhamento das discussões com o responsável da Sabesp 262 

em reunião futura. 263 

 A presidente Andreza endossa o pedido e informa que a prefeitura está com 264 

um problema desde o dia primeiro e estamos sem Sistema o que dificulta 265 

localização de processos mas assim que normalizer encaminhos para todos 266 

essas informações. Ainda sobre a Sabesp, pegou no site da Cetesb a licença 267 

de operação das três elevatórias de esgoto da Avenida Humberto de Campos 268 

na Vila Sueli, foi juntado ao processo municipal e pediu para a fiscalização fazer 269 

um relatório se efetivamente já estão em funcionamento essas estações. 270 

A conselheira Elizabeth Ranck informa sobre o empreendimento GLP, e ontem 271 

teve uma reunião no CONGESAN, em Santo André, e faltam muitos estudos e 272 

pareceres como sobre a zona de amortecimento da unidade de conservação do 273 

Pedroso, por exemplo. A Cetesb aprovou, mas esses conselhos ainda não, e 274 

solicita o encaminhamento dos documentos para serem enviados aos 275 

conselheiros. 276 



O convidado Soares complementa que o esgotamento continua dentro do rio e 277 

como medida protetiva cabe uma multa da prefeitura sobre a Sabesp por estar 278 

causando dano a Bacia. Outra situação é quanto a Taiaçupeba sobre a falta de 279 

água, a Sabesp precisa assegurar sistema de bombeamento. Teremos a COP-280 

26, e precisamos saber como o município está tratando as questões 281 

emergenciais de poluição. Outra coisa é a desculpa da prefeitura, se entrar no 282 

site da Sabesp o contrato de concessão está la. 283 

A presidente Andreza informa que como contrato está disponível, fica 284 

cancelado na pauta e dispensado de ser feito o envio do contrato. 285 

O convidado Marcio Freitas informa que estava na Secretaria de Obras até 286 

maio e apresentaram um projeto de contenção de enchentes via Fehidro, para 287 

Ribeirão e Rio Grande da Serra, e foi aprovado num primeiro momento e não 288 

sabe como ficou pois foi transferido para a Secretaria de Zeladoria. 289 

 A presidente Andreza informa que a Câmara Técnica indeferiu o projeto. 290 

O convidado Marcio Freitas aproveita para falar que observa que os 291 

funcionários que trabalham na rua tem muito pouco conhecimento na questão 292 

Ambiental e precisamos orienta-los e gostaria de propor palestras de 293 

orientações para os funcionários quanto as questões ambientais. 294 

O conselheiro João Paulo agradece a contribuição e diz que estamos 295 

estudando algumas possibilidade de formação e capacitação dos funcionários 296 

quanto as questões ambientais. 297 

A conselheira Valderez sugere, sobre a questão da Sabesp, como proposta, a 298 

discussão com o Comdema e que seja feita audiência pública para dar ciência 299 

a população dessas informações. 300 

O conselheiro João Paulo traz informações pedidas pela conselheira Elizabeth 301 

Ranck sobre os parques municipais de Ribeirão Pires, decreto municipal nº 302 

2606/1985 que denomina o Camping, atual Parque Oriental, e o decreto 303 

municipal nº2779/1986 que denomina o Parque Pérola da Serra, atual Parque 304 

Luiz Carlos Grecco, e podemos partir desses dois documentos para estudos 305 

como unidades de conservação municipais. Outro informe é quanto a criação 306 

da lei nº 6.596/2021, semana municipal de valorização dos catadores de 307 

material reciclável, e vai coincidir com o Junho Verde. Ontem foi realizada uma 308 

apresentação para a Câmara Técnica do Comitê de Bacias sobre dois 309 

empreendimentos finalizados pela prefeitura que é a Escola Municipal 310 



Ecosustentavel Palmira Antonio Pereira e o Galpão de Coleta Seletiva, ambos 311 

em Ouro Fino. Ontem também ocorreu uma reunião da Câmara Técnica de 312 

Licenciamento Ambiental do Comdema a respeito de 3 processos, nº 313 

1228/1972, nº5908/2011 e nº804/2014, sobre compensação Ambiental que foi 314 

solicitada averiguação, e assim que tiver o relatório pronto será apresentado ao 315 

Conselho. 316 

A conselheira Elizabeth Ranck pergunta quem faz parte da Câmara Técnica e 317 

se essa compensação é sobre o empreendimento da reunião extraordinária. 318 

O conselheiro Lima informa que os processos são de compensação Ambiental 319 

que os empresários ofereciam algum tipo de compensação e a comissão não 320 

aceitou nenhum tipo. 321 

O conselheiro João Paulo informa que o Comdema está em processo eleitoral 322 

para gestão 21/23, que foi aberto e fechado dia 18 de outubro, e ficamos em 323 

vacância para dois segmentos, associações de bairros e organizações 324 

sociais/sindicais, e hoje foi lançado edital de segundo chamamento. 325 

O convidado Marcio Freitas comunica ao Conselho que a Associação do 326 

Parque Aliança fez recentemente uma eleição e o registro em cartório está em 327 

processo precisando de um advogado e foi indicado dois nomes, um deles o do 328 

próprio Márcio e apresentaram uma proposta junto a Associação do Parque 329 

Aliança e foi feita eleição com acompanhamento da Secretaria Municipal de 330 

Promoção Social, sendo uma entidade legítima e foi indicada e não aceita por 331 

falta de registro em cartório. 332 

O conselheiro João Paulo informa que o que foi estabelecido no edital eleitoral 333 

vale não só para a Associação do Aliança mas para todos, nós não podemos 334 

aceitar a documentação incompleta de um e não aceitar de outros, portanto as 335 

portas não foram fechadas para nenhuma entidade ou associação, apenas não 336 

foram entregues os documentos completes e agora tem esse tempo a mais para 337 

regularizar. 338 

O conselheiro Lima informa que em caso de vacância de algum segmento da 339 

sociedade civil e após nova tentative continua rem vacância, esse segmento 340 

pode ser substituído por uma associação/entidade de outro segmento. 341 

A presidente Andreza informa que foi feita reunião da Câmara Técnica por conta 342 

de um processo de inquérito civil nº1404070001982019-1 de uma denúncia feita 343 

pelo Comdema com relação a compensações ambientais face a ata nº 77/2016 344 



e processo administrative que trata disso é o nº4374/2019 e fazendo um breve 345 

resumo são três processos municipais sendo analisados que tratam de 346 

compensações e o relatório da CT ainda não chegou ao processo e precisa se 347 

manifestar quanto Secretária e presidente do Conselho e os participantes foram 348 

Simoni, Lima, Renato e Álvaro.  349 

O convidado Carlos Rizzo finaliza dizendo que tem interesse em participar do 350 

Conselho e deixa seu email para contatos, agradecendo a participação na 351 

reunião. 352 

O conselheiro João Paulo responde que passará via chat o email do Comdema 353 

para contato. Aproveita para finalizer a reunião as 17 horas e 21 minutos. 354 


