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Aos quatorze dias do mês de abril de 2015, às 09h40, no Núcleo de Desenvolvimento de 1 

Recursos Humanos, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 205, Centro, Município da 2 

Serra, Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Meio 3 

Ambiente da Serra – COMDEMAS para a 161ª Reunião Plenária conforme prévia 4 

convocação com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Verificação 5 

do quórum e abertura da sessão; 2. Aprovação da ata da 160ª Reunião Plenária; 3. 6 

Informes Gerais; 4. Distribuição de processos para relato na 162ª Reunião Plenária; 5. 7 

Relatoria de Processos Distribuídos e Deliberação; e 6 Encerramento. A reunião foi 8 

presidida pela Sra. Secretária  Adjunta de Meio Ambiente, Graciele Petarli Venturoti, e 9 

secretariada por mim, Aline Sartório Raymundo, estando presentes em votação os Srs. 10 

Conselheiros: Aline Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; Célia Regina 11 

Nascimento Recco – Conselheira Titular/SESA; Denise Silva Tomasi da Rocha – 12 

Conselheira Titular/SEDU; Gilberto José de Santana Junior – Conselheiro Titular/PROGER; 13 

Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – Conselheiro Suplente/FTIES; Helon Martins de 14 

Carvalho – Conselheiro Titular/FAMS; Julio Cesar Tavares Portela – Conselheiro 15 

Titular/CDL; Iberê Sassi – Conselheiro Titular/ONG; Victor José Macedo Queiroz de Lima 16 

– Conselheiro Titular/SINDUSCON. Estavam presentes à reunião, para sustentação oral, 17 

as Sras. Sueli de Souza Fernandes e Adriana Pimenta Megale de Matos. Havendo 18 

quórum, deu-se início à reunião. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na 19 

sequência dos pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 20 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h40, quando foi registrado quórum para deliberação. 21 

Item 2. Houve contribuições do Conselheiro Victor que foram devidamente 22 

consideradas. Foi aprovada a ata da 160ª Reunião Plenária. 23 

Item 3. Foi informado a todos os presentes que ocorreram alterações no Decreto 24 

Municipal nº5575/2015. Foi sugerida, ainda, uma discussão acerca da gestão de resíduos 25 

sólidos, em relação a segregação, coleta seletiva, e disposição inadequada de resíduos 26 

Item 4. A distribuição de processos foi feita por sorteio durante os relatos. 27 

Item 5. Iniciou-se o relato de processos, com inversão de pauta para priorização 28 

daqueles que teriam sustentação oral. Processo n.º: 53533/2014 e apensos – Reframax 29 

Engenharia SA. Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. Ementa: Dar início à 30 
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instalação de atividades potencialmente poluidoras sem Licença Ambiental. Auto de 31 

infração nº. 000501/2014, Embargo/interdição. Autuado solicita o desembargo. Decisão 32 

JAR nº. 249/2014, mantendo o embargo e condicionando o desembargo à obtenção da 33 

licença ambiental junto a Semma. Recurso alega que não estava sendo executada 34 

atividade potencialmente poluidora e afirma já ter aberto processo junto à SEMMA, 35 

dependendo desta Secretaria. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura do 36 

relato, e votou pelo cancelamento da multa por falta de provas da queima e ausência de 37 

provas de que a empresa estaria realizando estocagem na área e também pelo 38 

desembargo. Foi dada a palavra às Srs. Sueli e Adriana, representantes da empresa, que 39 

expuseram seus motivos, reiterando o que foi falado na última reunião. O Conselheiro 40 

Helon destacou que diligências não deveriam ser realizadas por Conselheiros, mas sim 41 

solicitadas à Semma mediante parecer no processo, para que esta sim preste as 42 

informações necessárias. A presidente solicitou a palavra e esclareceu que somente 43 

estava sendo tratada a questão do embargo, devendo a discussão e o voto se aterem se 44 

a ter a isso. O Conselheiro Relator, então, reconsiderou seu voto, sendo pelo 45 

cancelamento do embargo. Em regime de votação: Pelo cancelamento do embargo 46 

representantes da SEDU, CDL, SIMDUSCON, FTIES; pela manutenção representantes da 47 

FAMS, SESA, PROGER, SEMMA e INSTITUTO GOIAMUM. Foi sugerido pelo conselheiro 48 

Carlos estabelecer procedimento e rito para sustentação oral para evitar 49 

constrangimentos. Processo n.º: 2026/2013 e apensos – Kelli Cristina Pinto de Moura. 50 

Relator: Helon Martins de Carvalho (Vistas – Retorno de diligência). Ementa: 51 

Demolição. SEMMA notifica autuado a realizar a demolição do muro executado que 52 

avançou sobre Área de Preservação ambiental localizado aos fundos do lote, à Rua 53 

Icaraí, Morada de Laranjeiras, Serra/ES. Auto de Infração nº. 7223/2013. Impugnação 54 

alega que a autuada já adquiriu o lote murado; que a área de preservação continuará a 55 

ser preservada pois pretende fazer jardinagem no local; que o muro protege sua família 56 

de queimadas em terrenos vizinhos; que não houve invasão em APP nem dano à 57 

natureza, pois a galeria da Cesan passa entre o muro e o corpo d'água. Decisão JAR nº. 58 

087/2013, mantendo a penalidade de Demolição. Recurso alega não haver prova de 59 

existência de APP no local, e que a galeria da Cesan já a desconfiguraria; requer dilação 60 

de prazo para apresentar prova de suas alegações. Discussão e deliberação: O 61 

Conselheiro fez a leitura de seu relato, expondo que o processo de aprovação do 62 

loteamento não veio ao relator no pedido de diligência, motivo pelo qual consultou o 63 

Secretário Adjunto da SEDUR que informou da possibilidade da área do cinturão verde 64 

ser de particular; sendo área pública, a demolição é sumária conforme legislação 65 

municipal; sendo particular deverá ser observado o devido processo legal. Por ser tratar 66 

de área particular, o Conselheiro votou pela manutenção do auto de demolição, 67 

observados os aspectos do relato acima. Em regime de votação: à unanimidade com o 68 
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relator. Ao final deste relato, o Conselheiro Helon solicitou a inclusão, na pauta, de dois 69 

outros processos que estavam com ele, mas que não haviam sido pautados nesta 70 

reunião, sendo aceito por todos os presentes. Assim, ficam incluídos, nesta sequência, os 71 

processos requeridos. Processo n.º: 39183/2014 e apensos – 487 Comércio Varejista de 72 

Calçados LTDA. Relator: Helon Martins de Carvalho. Ementa: Emissão de ruídos 73 

através de aparelhagem de som em passeio público direcionada à via pública. Auto de 74 

infração nº. 000352/2014, Embargo /interdição. Impugnação alega que a empresa 75 

recebeu multa anterior (351/2014) ao Auto de embargo e que logo que foi advertido os 76 

equipamentos foram desligados. Decisão JAR N º. 139/2014, manutenção do embargo. 77 

Recurso reitera os termos da defesa. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a 78 

leitura de seu relato, votando pela manutenção do embargo. Em regime de votação: à 79 

unanimidade com o relator. Processo n.º: 39184/2014 e apensos – 487 Comércio 80 

Varejista de Calçados LTDA. Relator: Helon Martins de Carvalho. Ementa: Realizar 81 

atividades de propaganda comercial utilizando equipamentos para reprodução 82 

amplificada de som em passeio público. Auto de infração nº. 000351/2014, multa R$ 83 

1.500,00. Impugnação solicita cancelamento da infração ou redução da Multa e alega 84 

que a penalidade foi lavrada pouco antes do embargo das atividades de som mecânico e, 85 

ainda, que a multa foi aplicada de forma desproporcional não tendo recebido qualquer 86 

sanção anterior. Decisão JAR N º. 168/2014, manutenção da multa. Recurso reitera os 87 

termos da defesa. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, 88 

votando pela manutenção da multa. Em regime de votação: à unanimidade com o 89 

relator. Processo n.º: 52644/2014 e apensos – Fernando Antônio de Oliveira. Relator: 90 

Helon Martins de Carvalho. Ementa: A SEMMA aplicou o Auto de Infração 91 

n°.000953/2014 – Multa de R$ 10.000,00, em desfavor do ora autuado, por prática da 92 

infração administrativa ambiental prevista no Art. 109 do Decreto Municipal nº. 93 

078/2000. A defesa é apresentada por pessoa diversa da autuada, sem comprovação de 94 

representação. Decisão JAR nº. 271/2014 mantendo a multa. Recurso não inova. 95 

Discussão e deliberação: O Conselheiro solicitou baixa do processo em diligência e 96 

apuração de informações junto a SEFA. Processo n.º: 52646/2014 e apensos – 97 

Fernando Antônio de Oliveira. Relator: Helon Martins de Carvalho. Ementa: A SEMMA 98 

aplicou o Auto de Infração n°.000952/2014 – Demolição, em desfavor do ora autuado, 99 

por prática da infração administrativa ambiental prevista no Art. 109 do Decreto 100 

Municipal nº. 078/2000. A defesa é apresentada por pessoa diversa da autuada, sem 101 

comprovação de representação. Decisão JAR nº. 272/2014 mantendo a autuação. 102 

Recurso não inova. Discussão e deliberação: O Conselheiro solicitou baixa do processo 103 

em diligência e apuração de informações junto a SEFA. Processo n.º: 58717/2013 – 104 

Fernando Antônio de Oliveira. Relator: Helon Martins de Carvalho. Ementa: A SEMMA 105 

aplicou o Auto de Infração n°.007972/2013 – Demolição, em desfavor do ora autuado, 106 
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para a construção de uma casa de alvenaria em área caracterizada como de preservação 107 

permanente, ficando advertido a fazer a demolição da referida obra. O fato ocorreu na 108 

Av. Santarém, Barcelona. A defesa é apresentada em cópia pela Associação dos 109 

Agricultores de Serra - Agrosserra, pessoa diversa da autuada, sem comprovação de 110 

representação. Decisão JAR nº. 219/2013 mantendo a autuação. Não houve recurso 111 

registrado. Discussão e deliberação: O Conselheiro solicitou baixa do processo em 112 

diligência e apuração de informações junto a SEFA. Processo n.º 50136/2014 e apensos 113 

– Rosiane C. dos Santos ME Relator: Julio Cesar Tavares Portela Ementa: Violação dos 114 

níveis de pressão sonora emitido por música ao vivo atingindo 62,3 d(B(A)) acima do 115 

permitido, além do descumprimento da condicionante 3 da LMS nº. 024/2014. Auto de 116 

Infração nº. 000951/2014, Embargo. Impugnação solicita suspensão do Auto de Infração 117 

alegando perseguição de um vizinho e que a aplicação da penalidade não atende aos 118 

requisitos legais. Decisão JAR 360/2014 mantendo o embargo até que a autuada 119 

providencie os ajustes necessários para melhorar o tratamento acústico do bar. Recurso 120 

reitera os termos da defesa. Não consta comprovação de que recorrente é a autuada.  121 

Discussão e deliberação: O Conselheiro Fez a leitura do seu relato, votando pelo 122 

cancelamento do embargo. Em regime de votação: Com o Relator, pelo cancelamento do 123 

embargo – PROGER, SESA, SEMMA, SINDUSCON, FTIES, SEDUR e Instituto Goiamun. 124 

Contrário ao Relator, pela manutenção do embargo – FAMS. Processo n.º: 36674/2014 125 

e apensos – Rosiane C. dos Santos ME Relator: Julio Cesar Tavares Portela Ementa: 126 

Violação dos níveis de pressão sonora emitido por música ao vivo atingindo 60,8 d(B(A)), 127 

além do descumprimento da condicionante 3 da LMS nº. 024/2014. Auto de Infração nº. 128 

8268827/2014, Multa de R$ 12.001,00. Impugnação solicita suspensão do Auto de 129 

Infração alegando perseguição de um vizinho e que a aplicação da multa não atende aos 130 

requisitos legais. Decisão JAR 361/2014 mantendo a multa. Recurso reitera os termos da 131 

defesa. Não consta comprovação de que recorrente é a autuada. Discussão e 132 

deliberação: O Conselheiro Fez a leitura do seu relato, votando pelo cancelamento da 133 

multa. Em regime de votação: Com o Relator, pelo cancelamento da multa – PROGER, 134 

SESA, SEMMA, SINDUSCON, FTIES, SEDUR e Instituto Goiamum. Contrário ao Relator, 135 

pela manutenção da multa – FAMS. Processo n.º: 15804/2014 e apensos – Joel 136 

Sobreiro Relator: Luciano Cajaíba Ementa: Dispor resíduo sólido (entulho) em 137 

desacordo com as normas ambientais, próximo à Avenida Paulo Miguel, estrada de 138 

acesso a Lagoa Jacuném - Civit I - Serra ES. Auto de infração nº. 0649/2014, multa de 139 

R$ 10.001,00. Autuado solicita o cancelamento do auto aplicado, alegando que não foi o 140 

responsável pela infração e que a multa aplicada é exorbitante, e ainda alega 141 

descumprimento por parte dos fiscais, que deveriam notificado o autuado antes de 142 

multar. Decisão JAR nº. 189/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da 143 

defesa. Discussão e deliberação: Dada a ausência do Conselheiro, a Secretária da 144 
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plenária fez a leitura do seu relato, tendo sido o voto pela manutenção da multa em sua 145 

totalidade. Em regime de votação: à unanimidade Com o Relator. Processo n.º: 146 

7880/2014 e apensos – Moisés Barbosa de Souza Filho. Relator: Victor José Macedo 147 

Queiroz de Lima. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em 148 

razão do seu valor paisagístico e ecológico e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 149 

107/2009. Auto de Infração Nº 8268707/2014 - Multa de R$ 35.000,00. Autuado alega 150 

em defesa que não tem responsabilidade pela infração, pois mesmo tendo a licença 151 

jamais interviu na área, já que o imóvel estava alienado a terceiro a cerca de 04 anos e 152 

que, pelo motivo pediu o cancelamento da Licença. Decisão JAR Nº 154/2014 mantendo 153 

a multa. Recurso alega que autuado possuía licença para intervir na área e que na 154 

propriedade há reserva legal não intervinda, bem como afirma não ter descumprido 155 

condicionante. Requer anulação do auto e suspensão do processo administrativo até 156 

conclusão do pedido de renovação da LMO. Discussão e deliberação: O Conselheiro 157 

fez a leitura de seu relato, esclarecendo que fez pedido de diligência à SEMMA e já havia 158 

obtido as informações complementares necessárias, votando pela manutenção integral 159 

da multa, podendo ser convertida em serviços ambientais que atendam a região 160 

impactada. O Conselheiro Julio Portela solicitou vistas ao processo, alegando conhecer 161 

fatos que divergem dos apontados no relato. Processo n.º: 7874/2014 e apensos – 162 

Moisés Barbosa de Souza Filho Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima Ementa: 163 

Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão do seu valor 164 

paisagístico e ecológico e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 107/2009. Auto de 165 

Infração Nº8268708/2014 - embargo/ interdição. Autuado alega em defesa que não tem 166 

responsabilidade pela infração, pois mesmo tendo a licença jamais interviu na área, já 167 

que o imóvel estava alienado a terceiro a cerca de 04 anos e que, pelo motivo pediu o 168 

cancelamento da Licença. Decisão JAR Nº 155/2014 mantendo o embargo. Recurso alega 169 

que autuado possuía licença para intervir na área e que na propriedade há reserva legal 170 

não intervinda, bem como afirma não ter descumprido condicionante. Requer anulação 171 

do auto. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, 172 

esclarecendo que fez pedido de diligência à SEMMA e já havia obtido as informações 173 

complementares necessárias, votando pela manutenção do embargo. O Conselheiro Julio 174 

Portela solicitou vistas ao processo, alegando conhecer fatos que divergem dos 175 

apontados no relato. Processo n.º: 36680/2014 e apensos – Cláudia Márcia Ruas Silva 176 

Relator: Iberê Sassi. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei 177 

em razão do seu valor paisagístico e ecológico e descumprir a condicionante nº 1 da LMO 178 

nº 107/2009. Auto de Infração Nº 8268767/2014 - Multa de R$ 35.000,00. Autuado 179 

alega em defesa que a área do aterro possui reserva ambiental de vegetação nativa sem 180 

qualquer intervenção, que o licenciado apresentou à época o cumprimento de todas as 181 

condicionantes, e a multa incide sobre o mesmo fato contido no Auto de Infração nº. 182 
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8268707/2014, que houve pedido de mudança de titularidade nos autos, não sendo ela 183 

parte legítima, e que apesar de ter a posse da área nunca realizou a atividade, 184 

concedendo a terceiro para executar aterro e terraplenagem. Decisão JAR Nº 209/2014 185 

mantendo a multa. Recurso alega que a área se classifica como ZUD e que jamais existiu 186 

vegetação ciliar na região, não justificando autuação. Requer anulação do auto, 187 

suspensão do processo administrativo até conclusão do pedido de renovação da LMO, 188 

e/ou que a multa seja excluída ou reduzida ao mínimo possível. Discussão e 189 

deliberação: Por se tratar de processo relacionado diretamente com os processos em 190 

nome de Moisés Barbosa de Souza Filho, o Conselheiro Julio Portela também o requereu 191 

para vistas. Processo n.º: 36681/2014 e apensos – Cláudia Márcia Ruas Silva Relator: 192 

Iberê Sassi. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão 193 

do seu valor paisagístico e ecológico e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 194 

107/2009. Auto de Infração Nº 8268768/2014 - Embargo/Interdição. Autuado alega em 195 

defesa que a área do aterro possui reserva ambiental de vegetação nativa sem qualquer 196 

intervenção, que o licenciado apresentou à época o cumprimento de todas as 197 

condicionantes, que houve pedido de mudança de titularidade nos autos, não sendo ela 198 

parte legítima, e que apesar de ter a posse da área nunca realizou a atividade, 199 

concedendo a terceiro para executar aterro e terraplenagem. Decisão JAR Nº 208/2014 200 

mantendo o embargo. Recurso alega que a área se classifica como ZUD e que jamais 201 

existiu vegetação ciliar na região, não justificando autuação. Requer anulação do auto e 202 

suspensão do processo administrativo até conclusão do pedido de renovação da LMO. 203 

Discussão e deliberação: Por se tratar de processo relacionado diretamente com os 204 

processos em nome de Moisés Barbosa de Souza Filho, o Conselheiro Julio Portela 205 

também o requereu para vistas. Processo n.º: 38884/2014 e apensos – 2 Sofias Ind. E 206 

Com. De Mármores e Granitos. Relator: Iberê Sassi. Ementa: Dar início à instalação de 207 

atividade (aterro e terraplenagem) sem o licenciamento ambiental junto à SEMMA, por 208 

despejar resíduos sólidos causadores de degradação ambiental no solo (lama abrasiva), 209 

por alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei, por realizar queima de 210 

resíduos sólidos ao ar livre e por descumprir condicionante 10 da LMO nº. 115/2009. 211 

Auto de Infração nº. 8268842/2014, multa de R$ 76.004,00. Impugnação solicita 212 

anulação do Auto de Infração alegando que possui a LMA nº. 01/11 que permite a 213 

ampliação da empresa, que nunca despejou resíduo no solo e apresenta comprovantes 214 

de destinação, que somente queimou folhas secas e que não alterou local protegido por 215 

lei. Decisão JAR 213/2014 reduzindo a multa para R$ 66.003. Recurso reitera os termos 216 

da defesa e solicita anulação da multa. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a 217 

leitura do seu relato, votando pela manutenção da multa. Em regime de votação: à 218 

unanimidade com o Relator. Processo n.º: 42655/2014 e apensos – Mecânica Gigante 219 

Ltda.  Relator: Iberê Sassi. Ementa: Executar atividade potencialmente poluidora sem 220 
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Licença Ambiental, tendo sido previamente notificada a requerer licenciamento junto a 221 

SEMMA. Auto de infração nº. 000151/2014, Embargo/interdição. Autuado solicita o 222 

desembargo e informa que já requereu viabilidade junto à SEDUR (sem comprovação) 223 

para poder formalizar processo junto à SEMMA, e pede prazo para requerer a licença. 224 

Decisão JAR nº. 172/2014, mantendo o embargo. Recurso alega que já requereu licença 225 

junto a SEMMA e requer cancelamento do embargo. Discussão e deliberação: O 226 

Conselheiro fez a leitura do seu relato, votando pela manutenção do embargo. Em 227 

regime de votação: à unanimidade com o Relator. Processo n.º: 65493/2014 – 228 

Delmiceia Alves Oliveira. Relator: Gilberto José de Santana Junior. Ementa: Construção 229 

de obra em área identificada e declarada como Zona de Proteção Ambiental conforme 230 

parecer técnico anexo no Processo Nº 752/2014. Auto de Infração nº.000115/2014, 231 

Demolição. Impugnação solicita anulação do Auto, alegando que nele não havia prazo de 232 

defesa, que o Loteamento foi aprovado pelo Município e que na quadra em questão só 233 

ocorre alagamento devido a manilhas colocadas pela SEOB, que não consta na prefeitura 234 

qualquer averbação na matrícula do imóvel informando que há ZPA no lote e que o IPTU 235 

é cobrado integralmente. Decisão JAR nº. 418/2014, mantendo o Auto de Infração. 236 

Recurso reitera os termos da defesa alega que não foram observadas as questões 237 

processuais de nulidades e a matéria de fato e de direito apontada pelos autuado. 238 

Requer revogação do Auto. Discussão e deliberação: O Conselheiro solicitou baixa do 239 

processo em diligência na SEMMA e apuração de informações junto a SEDUR e SEFA. 240 

Processo n.º: 65499/2014 – Delmiceia Alves Oliveira. Relator: Gilberto José de 241 

Santana Junior. Ementa: Construção de alvenaria em solo não edificável, ou em seu 242 

entorno e alterar aspecto de local especialmente protegido por lei. Auto de Infração 243 

nº.0311/2014, multa no valor de R$ 5.001,00. Impugnação solicita anulação do Auto, 244 

alegando que nele não havia prazo de defesa, que o Loteamento foi aprovado pelo 245 

Município e que na quadra em questão só ocorre alagamento devido a manilhas 246 

colocadas pela SEOB, que não consta na prefeitura qualquer averbação na matrícula do 247 

imóvel informando que há ZPA no lote e que o IPTU é cobrado integralmente. Decisão 248 

JAR nº. 419/2014, mantendo o Auto de Infração. Recurso reitera os termos da defesa 249 

alega que não foram observadas as questões processuais de nulidades e a matéria de 250 

fato e de direito apontada pelos autuado. Requer anulação do Auto. Discussão e 251 

deliberação: O Conselheiro solicitou baixa do processo em diligência na SEMMA e 252 

apuração de informações junto a SEDUR e SEFA. Processo n.º: 348/2014 – Delmiceia 253 

Alves Oliveira. Relator: Gilberto José de Santana Junior. Ementa: Promover construção 254 

em solo não edificável, ou em seu entorno, próximo ao curso d'água, sem autorização da 255 

autoridade competente. Auto de Infração nº. 6771/13, Embargo. Impugnação solicita 256 

anulação do Auto, alegando que nele não havia prazo de defesa, que o Loteamento foi 257 

aprovado pelo Município e que na quadra em questão só ocorre alagamento devido a 258 
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manilhas colocadas pela SEOB, que não consta na prefeitura qualquer averbação na 259 

matrícula do imóvel informando que há ZPA no lote e que o IPTU é cobrado 260 

integralmente. Decisão JAR nº. 417/2014, mantendo o Auto de Infração. Recurso reitera 261 

os termos da defesa alega que não foram observadas as questões processuais de 262 

nulidades e a matéria de fato e de direito apontada pelos autuado. Requer anulação do 263 

Auto. Discussão e deliberação: O Conselheiro solicitou baixa do processo em diligência 264 

na SEMMA e apuração de informações junto a SEDUR e SEFA. 265 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 11h45 encerrou a reunião 266 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, Aline 267 

Raymundo Sartório, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente 268 

da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 269 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti 

Presidente da Reunião - Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Aline Raymundo Sartório 

Secretária da Plenária 


