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REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA 
ATA DE REUNIÃO 

Reunião para tratar assuntos Internos Data: 23/07/2014 das 10:00 – 12:00h  

1. Juliana Chinalia       11.   Carlos Alberto Batistuti Jr. – SEMMA 

2. Fernando Mo       12.   Paulo Rodrigues – SEMMA 

3. Rodrigo Pita Bomfim       13.   Nilza – SEMMA 

4. Anton M. Z – EMDURB       14.   Therezinha Cesar - DSC 

5. Otaviano Alves P. – SAGRA       15.   Heloisa Ferrari Lombardi – DSC 

6. Alessandra Pinezi – COMDEMA       16.   Denise B. Oliveira – S. Negócios Jurídicos 

7. Jorge L. A. – SAGRA       17.   Eliana D. – SEMMA 

8. Antonio Francisco M. de Oliveira – SAGRA  

9. Elton Mateus – DAE  

10. Larissa Mayumi Mituuti - SEMMA  

Pauta e Resoluções 

Pautas e Resoluções 
 

Apresentação da estrutura dos Programas, Projetos e Ações aos representantes do SEMMA, e secretários de 
demais setores. Após a apresentação foi aberta a discussão com perguntas e sugestões ao público presente. 

 
� EMDURB � PPAs 2014 a 2017 da EMDURB estão juntos, não sendo descriminados os investimentos 

de forma individual. O presidente da empresa, Nico, justificou que financeiramente foi viável juntar, pois 
separados estavam dando trabalho para demonstrar e alimentar os dados. Para melhorar o plano e 
facilitar os cálculos de projeções da Reúsa, o mesmo se propôs a detalhar valores individuais para 
incluir no PPA do plano que facilitará as projeções. ACEITO 
 

� EMDURB � O presidente da EMDURB apontou problemas com resíduos de valores pequenos (dúvida 
se leiloa, para aonde destina?, etc..), Fernando propôs soluções da logística reversa, que foi aceita. 
ACEITO 
 

� EMDURB � O Presidente da EMDURB sugeriu nos  Itens 1.1, 1.2 e 1.4 a separação em primeiro 
momento entre pessoa física e jurídica para corte de geração de resíduos. Sugeriu taxa para empresas 
pagarem a coleta regular. O que fosse pessoa jurídica a empresa não coletaria, e o que fosse pessoa 
física a coleta seria realizada. (Acessora jurídica rebateu a sugestão informando que juridacamente não 
seria possível cobrar apenas de empresas) (Valcirlei, secretário do Meio Ambiente, informou que no 
município existem escritórios de empresas grandes que são pessoa jurídica, porém não produzem 
resíduos tais como ela, o que inviabilizaria esta proposta). Ficou estabelecido que a EMDURB 
trabalharia com corte de volume com metas de fiscalização espaçadas, primeiro os maiores, depois os 
médios e demais. Também foi esclarecido que essa etapa de como será feito não faz parte do Plansab, 
sendo de responsabilidade da prefeitura implantar a lei e a EMDURB posteriormente colocá-la em 
prática. ACEITO 
 

� EMDURB � O presidente da  empresa sugeriu que o resíduo verde fosse separado, pois nas 
caçambas de construção civil estão sendo inseridos resíduo verde e volumosos. (Sugeriu uma 
caçamba de outra cor para recolher estes resíduos) Fernando informou que irá complementar o texto 
no plano. ACEITO 
 

� Sec. Agricultura � O secretário da agricultura questionou sobre zona rural. Fernando se comprometeu 
em inserir detalhamento de coleta em zona rural. (Valcirlei se comprometeu em mapear as 
propriedades rurais para passar as informações e possibilitar propostas para  investimento na área 
rural) ACEITO 
 

� EMDURB � Alessandra questionou como seria feita a inserção de fossa séptica na zona rural? Será 
através de programas de incentivo? Fernando informou que sobre fossa séptica será inserida na 
setorial água e esgoto. ACEITO 
 

� Larissa � pediu para informar sobre o processo de compostagem de forma detalhada, solicitando 
informações de demais municípios. Foi citado exemplo de São José do Rio Preto. (Valcirlei ressaltou a 
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importância de fazer coleta separada, pois SJRP tinha dificuldades com o composto final, já que tinha 
vidro e outros resíduos no produto final). Fernando informou que não cabe ao plano dar detalhes sobre 
a implantação da compostagem, mas sim a um projeto básico e posteriormente executivo. ACEITO 
 

� Sec. Agricultura � O secretário frisou a importância de sugerir que o composto orgânico resultante da 
compostagem seja doado ou leiloado (São Paulo foi proibido doar, sendo obrigado a leiloar). Fernando 
explicou que será uma etapa posterior ao plano, pois o plano já sugere que se reduza a disposição do 
composto orgânico em aterros sanitários, sendo uma das alternativas a compostagem. O que será feito 
posteriormente com o composto é de responsabilidade da prefeitura (organização). ACEITO 
 

� Sec. Saúde � A representante da Secretaria da Saúde, Therezinha, sugeriu fazer por classificação de 
unidade a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde . Caracterizar o 
tipo de unidade (Ex: Vacina, UPA, Urgência e Emergência) e fazer um plano geral para cada tipo. 
Elaborar as ações para estas unidades individualmente. Estado de São Paulo tem legislação que 
especifica quais embalagens podem ser reutilizados e destinação dos demais. Fernando se 
comprometeu em Inserir mais uma ação que será seguir a logística reversa após o acordo setorial e 
retificar o item que sugere o PGRSS para que se enquadre na sugestão da Therezinha. ACEITO 
 

� Discussão geral sobre destinação de medicamentos (Ressaltou-se a importância de um PGRSS e 
campanhas de comunicação a população e aos funcionários quanto a destinação de remédios). O 
Plansab atende o escopo do T.R. ACEITO 
 

� Água e Esgoto � Já existe no plano diretor de água e esgoto a menção do tratamento do lodo nas 
estações de tratamento de água e esgoto, foi solicitado que seja citado isso no plano. Fernando incluirá 
parágrafo citando o plano. ACEITO 
 

� Deixar explícito também que na área rural foi realizado o plano em 2013 e que está em período de 
renovação. Fernando incluirá parágrafo que citará o plano. ACEITO  
 

� Verificar legislação de resíduos provenientes da manutenção de drenagem. Citar que o município tem 
que ter o compromisso e a obrigatoriedade de realizar a vertente de drenagem (e suas tratativas). 
Fernando se propôs a pesquisar legislação específicas para resíduos provenientes da manutenção de 
drenagem. Também orientou que o PLANSAB traz a importância dos resíduos gerados pelo sistema de 
drenagem do município, e que assuntos específicos como perdas na rede serão tratados na setorial 
água e esgoto.  
 

� EMDURB � Presidente da EMDURB sugeriu alterar o item 5.1 de varrição, trocar o termo 100% para 
universalização da limpeza pública. ACEITO 

 
Para a próxima reunião: 
 

� Apresentação da etapa de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação 
Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações do Plano. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 
LOCAL: Reusa Conservação Ambiental  DATA: Próximo do dia 22/09 HORA: à definir 

ASSUNTO: Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das 
Ações do Plano. 
 

 

_______________________ 

Relator Rodrigo Pita Bomfim 
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 ATA   

REUNIÃO ORDINÁRIA 01 / 2014-2015 
 

Bauru, SP 31 de janeiro de 2014 
 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, no Centro de 
Educação Ambiental do Horto Florestal, reuniram-se os conselheiros: Alessandra 
Pinezi – EMDURB; Alexandre A. F. Arruda - SMOP; Alfredo Neme Neto – 
ASSENAG; Eliel O. Pacheco Jr.; Flávia V. Figueiredo - CETESB; Fernando C. 
Pegorin - SECOVI; Giselda Passos Giafferis - DAE; Gerson Luiz Alves Pinheiro - 
ASTEN; José Brazoloto – ABES; José Arimatéia R. Machado – IF; José Pili 
Cardoso Filho - Vidagua; Kláudio Cóffani Nunes - CIESP; Leandro Marcomini – 
PAmb; Lélia Lourenço Pinto - IBAMA; Luiz R. Viccario - SAGRA; Luiz Henrique de 
Paula – FF; Luiz Bombonato Filho - CREA; Marcela Bessa - SMOP; Mayra 
Fernandes da Silva – OAB; Mario Kanabara Filho - ASTEN; Paulo Roberto G. 
Garbelotti – SEPLAN; Paulo Ferrari - SEPLAN; Paulo André Z. Yamamuro - 
SEMMA; Renato T. Delgado - CATI; Ricardo S. Carrijo - Vidagua; Rubens Sergio V. 
Domingues – DAEE; Sirlei S. P. Campos – SME; e Valcirlei G. da Silva - SEMMA. 
Também estiveram presentes: Claudio Sampaio - SEMMA; Carlos Alberto Batistuti 
Jr. - SEMMA; Gabriela S. Souza - SEMMA; Larissa Mitauti - SEMMA; Luiz 
Fernando N. Silva - SEMMA; Luiz Carlos de A. Neto - SEMMA; Marcio H. M. Fabis 
- SEMMA; Natasha Lamonica - SEPLAN: Paulo Juarez Rodrigues - SEMMA; Paula 
Watanabe - SMOP; Paulo Rogério - Empresa Reusa; Sidnei Rodrigues - SMOP; 
Vanessa Tragante - SEMMA; e Wilson Mantovani - SEMMA. Justificaram ausência: 
Dorival J. Coral - USC; Gisele F. S. Aidar - IAB; Jandira L. B. Talamoni - UNESP; e 
Ricardo Macegoza - IAB. Trataram-se dos seguintes assuntos: 1. Assinatura da Ata 
aprovada referente a Reunião Ordinária do mês de novembro 2013; 2. Aprovação 
Calendário Reuniões COMDEMA 2014; 3. Revisão Conselheiros COMDEMA e 
respectivas entidades; 4. Processo nº 67.258/13 – Portaria SEMMA – Plano de 
Manejo Água Parada – discussão; 5. Orientações de estudos de impacto ambiental 
(EIA) para a implantação da Macrodrenagem de Bauru – apresentação: Sidnei 
(Secretário Obras) ou Amir; 6. Criação das Unidades Conservação – Proposta do 
Instituto Florestal; desdobramentos da Audiência Pública realizada em 05/12/2013 
e síntese da Reunião realizada no CIESP 27/01/14 para formação de Comitê de 
Estudos; 7. Apresentação SEMMA - Processo nº 47271/13, em atendimento ao Of. 
nº 07/2013 – COMDEMA, referente ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos – 
apresentação: Paulo Juarez; 8. Projeto de Arborização Urbana – resultados do 
inventário realizado – apresentação: Luiz Fernando; 9. Visita ao Museu do Café de 
Piratininga; 10. Outros assuntos.  Dando início as atividades, toma a palavra a Sra. 
Mayra, que agradece a presença de todos, comunica que a ATA está a disposição 
para assinaturas e solicita aos membros agilidade na reunião, pelo fato da pauta 
estar extensa, e cordialidade devido aos assuntos que serão discutidos. Sr. Ricardo 
Carrijo pede a palavra e propõe que todas as ATAs passem a ser lidas antes do 
inicio das reuniões. Colocado em votação, por voto vencido, os conselheiros com 
direito a voto foram desfavoráveis à proposta.  Passando para o segundo item da 
pauta, Sra. Mayra apresentada o Calendário de reuniões do COMDEMA 2014, o 
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qual já havia sido enviado por email pela Sra. Alessandra a todos os conselheiros 
para conhecimento. Colocado em votação, o Calendário foi aprovado por todos os 
conselheiros com direito a votos. Passando para o terceiro item da pauta, Sra. 
Mayra faz uma apresentação referente aos novos conselheiros e respectivas 
entidades que ingressaram no COMDEMA. Passando para o quarto item da pauta, 
Sra. Mayra faz uma explanação sobre a Lei das ZICS (Lei 6.445/13) e sobre a 
proposta de alteração da Portaria SEMMA referente a regulamentação do Plano de 
Manejo da APA Água Parada. Solicita também que o Sr. Valcirlei faça uma 
explanação sobre o assunto. Sr. Valcirlei apresenta a minuta da Portaria e as 
alterações propostas. Fala sobre o conceito de ecovila (art. 6°, da Lei 6.445/13) e 
suas características. Há, por parte dos conselheiros, alguns questionamentos 
sobre as ZICS e sobre o Plano de Manejo. Sr. Paulo Ferrari faz uma explanação 
sobre as ZICS em Bauru. Sr. Valcirlei apresenta três propostas de alterações 
referentes a um artigo da referida minuta de Portaria. Após ampla discussão, Sra. 
Mayra propõe que seja agendada uma reunião extraordinária para discutir somente 
este assunto. Colocado em votação, todos os conselheiros presentes com direito a 
voto foram favoráveis a proposta. Em seguida, Sra. Mayra propõe uma inversão 
dos itens de pauta para tratar-se do sétimo item da pauta, o que é aceito pelos 
conselheiros. Sr. Paulo Juarez explana sobre os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos junto a Empresa Reusa. Sr. Klaudio faz algumas considerações 
referentes à dinâmica de trabalho adotada pela Reusa (não presencial no 
município, apenas por meio de emails e telefonemas). Sr. Paulo Rogério explica 
que neste momento, como estão somente recebendo dados, não ha a necessidade 
da presença da empresa no município, mas que não vê problemas em se deslocar 
para cá quando necessário. Fala ainda sobre as etapas do plano, de como esse 
serviço está sendo prestado e das coerências e pendências do sistema. Sra. 
Larissa faz uma explanação de como está sendo a elaboração do diagnóstico 
deste plano. Sr. Sidnei explica que os planos de resíduos sólidos, de 
macrodrenagem e de água e esgoto serão incluídos no plano de saneamento do 
município. Sra. Larissa explica que o Decreto de criação do Comitê Diretor foi 
alterado e que agora conta com um representante do COMDEMA. Sra. Mayra 
informa ter indicado a Sra. Alessandra como representante do Conselho pelo fato 
da mesma ter participado da elaboração da versão preliminar do plano municipal 
de resíduos sólidos e ser, ainda, coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos 
Sólidos do COMDEMA. Colocado em votação, a pedido do Sr. Ricardo Carrijo, foi 
referendado o nome da Sra. Alessandra como representante do Conselho no 
Comitê Diretor. Sr. Klaudio fala sobre a importância do fluxo de informações. Os 
representantes da SEMMA informam que a secretaria será responsável pelas 
convocações do Comitê Diretor. Passando para o quinto item da pauta, Sr. Sidnei 
faz uma explanação dizendo que a intenção é contratar os serviços de elaboração 
do plano de macrodrenagem, que a SEMMA está responsável pelo plano municipal 
de resíduos sólidos, que a SMOP e SEMMA estão responsáveis pelo plano de 
macrodrenagem e que o DAE está responsável pela parte de água e esgoto. Diz 
ainda que, devido às impermeabilizações que estão ocorrendo, as águas estão 
escoando mais ao invés de filtrarem no solo e que o estudo contratado previa 
estudar 10 bacias, porem, seria possível estudar somente 04 devido a questões 
topográficas. Informa também que 01 barragem será construída próxima ao Chalé 
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Hotel, outra próxima a Vila Filomena e outra no Parque Sergipe. Sr. Sidnei também 
faz uma apresentação mostrando todos os locais onde serão feitas as obras de 
macrodrenagem. As bacias contempladas são: Bacias do Córrego da Grama, 
Córrego da Forquilha, Córrego da Ressaca e Córrego Sobrado. Passando para o 
sexto item da pauta, Sra. Mayra informa que não pode estar presente na reunião 
ocorrida no CIESP mas que o COMDEMA esteve representado por outros 
conselheiros e passa a palavra para o Sr. Leandro e Sra. Lélia. Sr. Leandro cita os 
conselheiros que estiveram presentes (Alessandra, Alfredo, Leandro, Lélia e Pili) e 
as propostas feitas pelo Ciesp. Sra. Lélia explica cada proposta e ressalta que os 
representantes do COMDEMA estavam apenas como ouvintes, não tendo eles se 
manifestado no sentido de tomar posicionamentos. Sra. Marcela diz que a proposta 
70/30 (criar UC somente nas áreas publicas, que somam 70% de toda área 
demarcada e excluir os 30% que são áreas particulares) exclui as espécies 
endêmicas. Sr. Luiz Henrique explana sobre o conceito de UC (Unidades de 
Conservação) e diz que mesmo depois de criada a UC Refugio da Vida Silvestre, 
as atividades que já existiam nos locais irão constar no Plano de Manejo. Sr. 
Gerson pede atenção do Conselho quanto à proteção para os cidadãos, que ao 
seu entender estão sendo lesados. Sra. Lélia sugere que a audiência pública seja 
adiada e remarcada para mais adiante. Sr. Valcirlei explica que precisa do respaldo 
do COMDEMA para seguir adiante, tendo em vista todos os questionamentos que a 
população está fazendo. Após discussões foi deliberado que cada câmara técnica 
do COMDEMA irá se reunir para debater o estudo feito pelo Instituto Florestal para 
que na próxima reunião, agendada para o dia 21/02/14, se chegue a um 
posicionamento do Conselho. Foi deliberado também que o COMDEMA irá 
encaminhar um oficio à Câmara Municipal informando que a posição do Conselho 
é de aprofundar mais as discussões dentro do Conselho, bem como solicitando 
que seja disponibilizado um local central e que comporte aproximadamente 250 
pessoas para a realização da Audiência Pública. Os demais itens de pauta foram 
prejudicados devido ao avanço do horário e serão discutidos na próxima reunião 
ordinária. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião e eu, Alessandra Pinezi, lavrei 
a presente ata, que uma vez lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
 
 

 

 

 

 

 

---------------------                   ----------------------                         ---------------------- 
     SEMMA                                 SMS                                            DAE 
 
 
 
--------------------                    -----------------------                       ------------------------ 
      SMOP                                 SEPLAN                                      SAGRA 
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--------------------                     -----------------------                       ------------------------ 
       SME                                      IBAMA                                       PAMB                                                
 
 
 
 
---------------------                   ------------------------                       ------------------------- 
          IF                                       CATI                                           DAEE 
 
 
 
-----------------------                    ------------------------                      ------------------------ 
     CETESB                                      FF                                             IBDA 
 
 
 
----------------------                    ---------------------------                    ------------------------- 
        AGB                                     VIDÁGUA                                       USC             
 
 
 
----------------------                      ---------------------------                      ------------------------- 
        OAB                                      UNESP                                      ASSENAG 
 
 
 
-----------------------                   ---------------------------                     ------------------------- 
       ABES                             Fórum Pró-Batalha                                 IAB                  
 
 
 
 
-----------------------                   ---------------------------                     ------------------------- 
       CIESP                                  EMDURB                                        BATRA 
 
 
 
 
----------------------                 ------------------------------       
       SECOVI                                 ASTEN                                   
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REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA 

ATA DE REUNIÃO 

Reunião do CONDEMA de Bauru 

1. Paulo Rogério Fávero (REÚSA) 5. Outros funcionários da SEMMA 

2. Larissa (SEMMA) 6. Membros do CONDEMA 

3. Paulo André (SEMMA)  

4. Valcirlei (SEMMA) 31 de Janeiro de 2014 

Pauta e Resoluções 

 

Reunião do CONDEMA de Bauru, que entre outros assuntos discutiu a elaboração do PMGIRS de Bauru. 

 

PMGIRS e PMSB de Bauru 
 

 A presidente do CONDEMA abriu o debate do tema solicitando que a SEMMA explanasse sobre o andamento da elaboração 

do PMGIRS de Bauru. Um dos funcionários da SEMMA, conhecido como Paulinho, disse que a Secretaria havia iniciado a 

elaboração do PMGIRS e que havia contratado uma empresa (Reúsa) para elaborar o PMSB – Variável resíduos sólidos, de 

onde extrairia o conteúdo para completar parte do PMGIRS. 

 

 Depois disso tomou a palavra o Sr. Klaudio Coffani Nunes, advogado da ASTEN (Associação dos Transportadores de 

entulhos e agregados de Bauru). Ele iniciou o discurso apresentando a preocupação da ASTEN quanto alguns 

entendimentos da Reúsa que foram conversados com um de seus diretores quanto a gestão do RCC, que no entender da 

Associação eram entendimentos errôneos. Foi questionada também, de maneira geral, a presença mais constante da Reúsa 

em Bauru para a realização do levantamento de informações para o Diagnóstico. Ele citou que os dados estavam sendo 

solicitados e enviados por e-mail ou por telefone, “insinuando” que a Reúsa estava solicitando os dados prontos e que a 

Prefeitura estaria buscando as informações, enquanto que esse trabalho deveria ser realizado pela empresa. 

 

 Posteriormente, o funcionário da empresa Reúsa, o engenheiro Paulo Rogério, se apresentou e falou rapidamente sobre a 

empresa Reúsa e sobre os trabalhos já realizados por ela. Iniciou o debate respondendo os questionamentos feitos pelo Sr. 

Klaudio. Quanto à preocupação da ASTEN sobre a forma do entendimento da atual gestão do RCC, disse que havia sido 

uma falha no entendimento dele quando conversou com a funcionária da SEMMA, mas que após falar com o diretor da 

ASTEN ficou esclarecido a dúvida e que na versão preliminar do diagnóstico já constava a descrição correta da operação. 

Quanto a cobrança sobre a presença mais constante dos técnicos da Reúsa em Bauru, o mesmo ressaltou que foram 

realizadas visitas sim para levantamento de dados iniciais e que as informações que a SEMMA e a EMDURB estavam 

enviando por e-mail haviam sido solicitadas no dia da visita inicial, mas que não estavam disponíveis na ocasião. Durante a 

elaboração do Diagnóstico novas dúvidas surgiram e tais foram esclarecidas por telefone, tornando o processo mais rápido e 

prático. Por fim enfatizou que novas visitas serão realizadas sempre que a Reúsa julgar necessário, independentemente da 

fase do Projeto, e que em nenhum momento a qualidade do produto foi ou será afetada em virtude da quantidade de visitas 

realizadas. 

 

 Outro membro do CONDEMA questionou o engenheiro Paulo sobre para quais municípios a Reúsa já havia elaborado Plano 

semelhante. O engenheiro listou os municípios para os quais já elaborou e para os quais está em fase de produção, todos 

eles com população inferior a de Bauru. O mesmo membro ressaltou que Bauru era um município maior e que deveria 

receber atenção especial. O engenheiro complementou que em termos de população era sim o maior para qual a empresa 

elaborava o Plano e que sempre daria a atenção necessária, assim como fez e faz em todos os projetos e trabalhos 

desenvolvidos pela empresa. 

 

 Houve outro questionamento sobre a forma em que o CONDEMA teria acesso ao Plano. O Paulo Rogério passou essa 

pergunta para que um funcionário da SEMMA respondesse. A Larissa explicou que há um comitê para o acompanhamento 

da elaboração do PMGIRS que será conduzido pela SEMMA. O PMSB – variável resíduos sólidos, que será elaborado pela 

Reúsa, será utilizado como parte do PMGIRS e que documento será discutido com o comitê. O CONDEMA elegeu um 

representando para fazer parte do comitê, que foi a Alessandra, funcionária da EMDURB. Esse representante terá a função 

de passar aos demais integrantes do CONDEMA aquilo que for discutido e decidido pelo comitê. A princípio, qualquer 

aprovação quanto aos produtos elaborados pela Reúsa cabe apenas a SEMMA. O Paulo Rogério salientou também que 

nesta fase de Diagnóstico há apenas a coleta de dados e informações e que por isso não há a participação mais enfática do 

comitê. Mas que nas fases seguintes, onde serão discutidas as proposições, ações e programas, a participação dos demais 

envolvidos será primordial. 



 
 

2 

 

 Um membro do CONDEMA questionou o Secretário de Meio Ambiente (Valcirlei) sobre o porquê do Plano não ter sido 

elaborado anteriormente e qual era o prazo para a conclusão do mesmo. O secretário disse que não era mais interessante 

discutir o porquê do Plano não ter sido elaborado antes e enfatizou que agora está sendo feito e que todos estão trabalhando 

arduamente para que o mesmo seja finalizado o mais rápido possível, mas com qualidade. Por isso, não ia definir nenhum 

prazo para a conclusão. 

 

 A presidente do CONDEMA perguntou se mais alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa ao representante da empresa 

Reúsa, mas a resposta foi negativa, encerrando-se assim o debate ao tema. 

 

 
 

 
Paulo Rogério Fávero 

Relator 


