ATA DA 5ª REUNIÃO – CPDDS/ 2013
DIA: 28/08/2013
HORA: 09:00
LOCAL:Auditório Juan Bergua (saguão do Paço Municipal)

DOCUMENTOS COM VISTA DA REUNIÃO ANTERIOR
01 - Protocolo 2013000151287 - Solicitação de reconsideração de despacho do protocolo
20130117463 para instalação de estacionamento no imóvel com frente para a estrada da Matinha,
objeto das matrículas 22413 e 22414 ambas do 1º ORI (zona 14).
Solicitante: João Fernando Bonfá
Andamento: vista SMTT e Fórum das Associações de Bairro
Despacho: deferido
02 - Protocolo 2013000152058 - Solicitação para instalação de boate, no imóvel com frente para a
Avenida América, nº 771 - lote 1 da quadra 42 – Vila Diniz (zona 06/04).
Solicitante: Marcelo Augusto Savatim
Andamento: vista SMTT e Fórum das Associações de Bairro
Despacho: indeferido
03 - Protocolo 2013000158386 - Solicitação para instalação de buffet, serviço de organização de
festas, promoção e produção de eventos e aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, no
imóvel com frente para a Avenida Antonio Tavares Pereira Lima, nº 805/809 - lote 8 da quadra 8 –
Jardim Americano (zona 06).
Solicitante: Vinicio Galhardo Prestes
Andamento: vista SMTT e Fórum das Associações de Bairro
Despacho: deferido
04 - Protocolo 2013000126572 - Solicitação para instalação de templo religioso , no imóvel com
frente para a Rua João Clemente Flora, constituído pelos lotes 08 e 09 da quadra 02 – Residencial
Vila Flora (zona 04)
Solicitante: Igreja Evangélica Pentecostal Gileade
Andamento: vista SMTT e Fórum das Associações de Bairro
Despacho: deferido
05 - Protocolo 2013000151292- Solicitação para instalação de atividade visando serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, e comércio varejista de peças e
acessórios, no imóvel objeto da matrícula n° 72.107 do 1° ORI, com frente para à Rodovia Assis
Chateaubriand, Km 178,8 (zona 13).
Solicitante: Martins Magota e Cia. Ltda. ME
Andamento: vista SMTT, acatar parecer
Despacho: deferido
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06 - Protocolo 2013000126197- Solicitação de certidão de viabilidade para construção de salão
comercial , no imóvel objeto da matrícula n° 49585 do 2° ORI, com frente para estrada Sebastião
Bernardino de Souza, lote 13 da quadra 01– Chácaras Jóckey Clube (zona 13).
Solicitante: Jair Toninho da Silva
Andamento: vista SMO
Despacho: acatar parecer
07 - Protocolo 2013000127393 - Solicitação para instalação de atividade visando comércio de sucos,
lanches e produtos alimentícios em geral, no imóvel objeto da matrícula n° 45142 do 1° ORI, chácara
14 da quadra 03, do loteamento denominado “ Chácaras de Recreio Terras de São José” - (zona 13).
Solicitante: Cleber Dominici Xavier
Andamento: vista SMTT, acatar parecer
Despacho: deferido
08 - Protocolo 2013000157630 - solicitação de reconsideração de despacho do protocolo
2013000101722 visando instalação de atividade de comércio varejista de bebidas e derivados, no
imóvel objeto da matrícula n° 29688 do 2° sito a Rua Arlindo Franceschi, s/nº , chácara 16 da quadra
C - “Chácara Estância Jardim Veneza” ( zona 13).
Solicitante: Rubia Luana Ribeiro Buosi Lyra
Andamento: vista Fórum das Associações de Bairro
Despacho: deferido
09 - Protocolo 2013000159267 - Solicitação para instalação de atividade visando fabricação de
produtos de serralheria, no imóvel objeto da matrícula n° 57202 do 2° ORI, com frente para estrada
Sebastião Bernardino de Souza, lote 14 da quadra 01 – Chácaras Jóckey Clube (zona 13).
Solicitante: Admai de Almeida Assunção
Andamento: vista SMO
Despacho: acatar parecer
10 - Protocolo 2013000164422 - Solicitação para escritório, no imóvel objeto da matrícula n° 19365
do 2° ORI, sito a Rua Coronel João Máximo de Carvalho Filho, lote 08 da quadra D - “Chácara Bela
Vista” ( zona 13).
Solicitante: Construtora Tamoyos Ltda
Andamento: vista SMPLAN
Despacho: vista SMO, acatar parecer
11 - Protocolo 2013000165448 - solicitação de reconsideração de despacho do protocolo
20120300757 referente a certidão de viabilidade para implantação de salão comercial visando
implantação de supermercado, no imóvel objeto da matrícula nº 30031 do 1º ORI, sito a estrada
Sebastião Feliciano de Faria, chácara nº 45 - "Chácaras de Recreio Nossa Senhora do Líbano” ( zona
13)
Solicitante: Gustavo Henrique Araujo de Faria
Andamento: vista SMTT
Despacho: deferido.
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12 – Resoluções Normativas: encaminhada através de ofício pelos membros relatores após reunião
entre membros da Sociedade dos Engenheiros e ACIRP, ratificada pelos membros presentes nesta
reunião, a seguir transcrita – “São José do Rio Preto-SP, 26 de junho de 2013
Ao Senhor Engº Luis Carlos Queiroz Pereira Calças
Secretário Municipal de Obras
O CPDDS – Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável, em reunião extraordinária
realizada na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto-SP,
atendendo ao Ofício Interno nº 1064/2012-SMO, cujos quesitos foram devidamente analisados e
discutidos pelos membros infrafirmados, EMITE a seguinte RESOLUÇÃO NORMATIVA:
Nos postos de combustíveis, as áreas destinadas aos serviços previstos pelo Art. 30, incisos
IV e V - neles compreendidos as lojas de conveniência, depósitos, administração e serviços
congêneres - somente deverão respeitar os recuos mínimos determinados pela Lei nº
5749/95 (5,00m de frente e fundo/2,00m de laterais) na hipótese de pertencerem à
mesma estrutura de cobertura da área que compreende os serviços previstos pelo Art.
30, incisos I, II, e III - venda de combustíveis, instalação troca ou conserto de pneus e
outras peças, lavagem e engraxamento.
No caso de pertencerem a estruturas de cobertura distintas, deverão as atividades previstas
pelo Art. I, II e III respeitar o recuo da Lei nº 5749/95, ao passo que as atividades previstas
pelos incisos IV e V ficarão sujeitas aos recuos determinados pela Lei Municipal de
Zoneamento (Lei nº 5135/92) para a área em que o Posto de Combustíveis estiver situado.
Assim, reiterando votos de estima e consideração, encaminhamos o presente documento a
Vossa Senhoria.”

DOCUMENTOS DA PAUTA
1- PERÍMETRO URBANO
1.1. CERTIDÃO DE DIRETRIZES/VIABILIDADE
01 - Protocolo 2013000166656 - Solicitação para instalação de prestação de serviços de manutenção
e reparação mecânica de veículos automotores, com comércio de peças e acessórios novos, no imóvel
com frente para a Rua Pedro Palota, nº 31 esquina com a estrada da Matinha no local conhecido
como “Condominio da Matinha”, ao lado do Jardim Maracanã (zona 14).
Solicitante: Marly Geraldino de Oliveira Magro
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Relato SMPLAN: trata-se de área localiza-se em uma gleba cadastrada nesta Prefeitura, , no
arruamento conhecido como condomínio Matinha. A gleba já se encontra ocupada por diversas
edificações. Despacho: vista Smplan, convocar Secretário de Habitação para reunião específica.
02 - Protocolo 2013000170295- Solicitação para liberação provisória de atividade visando casa de
festas e eventos, no imóvel com frente para à Avenida João Bernardino de Seixas Ribeiro, nº 600 –
jardim Canaã (zona 6).
Solicitante: Antonio Donizete Pereira
Relato SMPLAN: trata-se de área declarada de utilidade pública, para ampliação do viaduto de
ligação com a zona norte.
Despacho: indeferido, contatar requerente para desapropriação.
03 - Protocolo 2013000182078 - Solicitação para instalação de residência geriátrica, no imóvel com
frente para a Rua Catanduva, nº 438 – Jardim Canaã (zona 02).
Solicitante: Carlos Alberto Rossini
Relato: SMPLAN - temos a esclarecer que nos termos da lei de zoneamento vigente em seu
CAPÍTULO VI, artigos 9º até 16, são definidos os tipos de zona e planta de zoneamento, e ainda
conforme mapa anexo nº 01 o local é classificado em zona 02, onde a atividade de casa de repouso é
omissa da lei de zoneamento vigente, cuja analise compete ao Conselho do Plano Diretor (artigo 25)
e /ou por similaridade com usos existentes na lei. Por similaridade entendemos que trata-se de
pensão, atividade enquadrada como serviço de bairro grupo B, incômoda ao uso residencial. Face o
exposto, e após verificação “in loco”, sugerimos o indeferimento.
Despacho: deferido o uso.
04- Protocolo 2013000184432 - Solicitação para instalação de atividade visando armazenamento de
poste, no imóvel objeto da matrícula nº 24762 do 2º ORI, sito a Rua Maria Ceron Volpe, s/n° "Chácaras Jóckey Clube” ( zona 03)
Solicitante: Newton Honda
Despacho: deferido
05 - Protocolo 2013000186106 – Solicitação para instalação de oficina mecânica, manutenção
elétrica de veículos automotores e comércio de peças e acessórios, no imóvel com frente para a Rua
Amauri Sanches Banhos, nº 220- Parque das Amoras II(zona 04).
Solicitante: R F Toledo Mecânica ME
Despacho: indeferido
06 - Protocolo 2013000189757 - Solicitação para instalação de comércio atacadista de cereais e
leguminosas, no imóvel com frente para a Rua Gabriel Salomé, nº 355 - Jardim Bordon (zona 2).
Solicitante: Croil Agrocomércio Ltda EPP.
Despacho: indeferido
07 - Protocolo 2013000192596 - Solicitação de certidão para instalação de choperia, no imóvel com
frente para a Avenida Alberto Andaló esquina com a Rua Marechal Deodoro, nº 3209 - Vila Bom
Jesus (zona 10/06).
Solicitante: Bruno Rozendo Cezaltino
Despacho: deferido
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08 - Protocolo 2013000196404 - Solicitação de ratificação de certidão de uso e ocupação de solo
para instalação de atividade médica ambulatorial, no imóvel com frente para a Rua Raul Silva, nº
2830 – Jardim Francisco Fernandes (zona 10/01).
Solicitante: Márcio Antonio Buriola
Despacho: indeferido
09 - Protocolo 2013000197479 - Solicitação de certidão de uso e ocupação de solo para construção
de salão comercial, no imóvel com frente para a Rua Silva Jardim, nº 2845 – Centro (zona 10/05).
Solicitante: João Adavido Marques da Costa
Despacho: vista SMO
10 - Protocolo 2013000199479 - Solicitação de instalação de clínica de massagem com comércio de
produtos de beleza e massagens em geral, no imóvel com frente para a Rua Luiz Antonio da Silveira,
nº 809 – Boa Vista (zona 08).
Solicitante: Fox Produtos de Beleza Ltda. ME
Despacho: deferido.

1.2. USO INSTITUCIONAL
01 - Protocolo 2013000206351 - Solicitação para instalação de organização religiosa, no imóvel
com frente para a Rua Jaime Spínola Castro, constituído pelo lote 24 da quadra 27 – Jardim Nazareth
(zona 03/06)
Solicitante: Mauro Aparecido Batista
Despacho: vista SMTT, acatar parecer.
02 - Protocolo 2013000206446 - Solicitação para instalação de organização religiosa, no imóvel
com frente para a Rua Antonio Grecco, constituído pelo lote 15 da quadra 15 – Parque das Amoras II
(zona 04)
Solicitante: Mauro Aparecido Batista
Despacho: deferido
03- Protocolo 20130002064417 - Solicitação para instalação de organização religiosa, no imóvel
com frente para a Rua Louis Francescon, constituído pelo lote 02 da quadra 01 – Residencial Santa
Cruz (zona 04)
Solicitante: Mauro Aparecido Batista
Despacho: deferido.
04 - Protocolo 2013000192885 - Solicitação para suspensão de atividade de recreação infantil, no
imóvel com frente para a Rua Antonio de Godoy, nº 5191 – Vila São José (zona 02)
Solicitante: Ana Lúcia de Lima Garcia
Relato: SMPLAN - Nos termos da lei de zoneamento vigente, o imóvel sito a Rua Antonio de
Godoy, nº 5191, Vila São José, é classificado em zona 02, onde nele foi solicitado através do
Protocolo 2010000046200, (cópia anexa) a instalação de atividade visando recreação pedagógica
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infantil, para crianças de 0 a 8 anos, com funcionamento das 8 às 22:00 horas. Ocorre que o assunto é
pertinente ao Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento, por ser atividade omissa da lei de
zoneamento vigente, cuja analise compete ao conselho (artigo 25) e /ou por similaridade com usos
existentes na lei. Por similaridade entendemos se tratar de uso institucional -“USO INSTITUCIONAL:
Espaços abertos; estabelecimentos ou instalações destinadas à educação, lazer, cultura, assistência social,
promovidos pela administração pública e associações ou entidades privadas e cultos religiosos cuja
adequação de localização será permitida nas zonas especificadas ou permissíveis em qualquer outra zona,
desde que analisadas pelo C.P.D.D. e também pela Secretaria Municipal de Planejamento.

1 - VICINAL: ligação direta, funcional ou especial, com o uso residencial ao seu redor. Sendo
permitido, os seguintes usos e seus similares: Educação:- creche, escola maternal, parque infantil,
ensino pré-primário, ensino básico de primeiro grau, em todas as zonas residenciais”.
Posteriormente o requerente solicitou através do Protocolo 2010000107480, abertura da empresa
(firma), cujo objeto social, era recreação e comemorações infantis, onde obteve deferimento nos
termos requerido no protocolo objeto da solicitação inicial de permissão da atividade, ou seja,
protocolo nº 20100000046200, devidamente informado e despachado pelo Secretário Municipal de
Planejamento no exercício da função em 24 de março de 2010, mediante o exposto solicitamos
retificação e/ou ratificação de despacho conforme expediente da Secretaria Municipal da Fazenda.
Despacho: conforme já decidido anteriormente.

2. ZONA RURAL
2.1. PROPRIEDADE RURAL LEGALMENTE CONSTITUIDA (GLEBA)
01 - Protocolo 2013000042449 - Solicitação para instalação de atividade visando comércio e
transporte de terra, serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, etc... no imóvel com frente
para a estrada que vai de São José do Rio Preto a Vila Azul – km 2,45, objeto da matrícula n° 39284
4 do 2° ORI, encravado na Fazenda Macacos (Fazenda Santa Inês) (zona 13).
Solicitante: Conterra Construções e Terraplanagem e Pavimentação Ltda.
Despacho: deferido
02 - Protocolo 2013000111950 - Solicitação de certidão de uso do solo, para instalação de atividade
visando área de triagem e transbordo e aterro de resíduo da construção civil, no imóvel com frente
para a BR 153, km 53 + 500 metros, objeto da matrícula n° 57227 do 1° ORI, Fazenda Velha (zona
13).
Solicitante: Décio Salioni
Despacho: vista SMAURB
03 - Protocolo 2013000138585 – Solicitação de certidão de uso do solo para instalação de atividade
de frigorífico, no imóvel com frente para a estrada que vai de São José do Rio Preto a Ipiguá –,
objeto da matrícula n° 6266 do 1° ORI, encravado na Fazenda São Pedro (zona 13).
Solicitante: Eurico Dias Tavares
Despacho: indeferido
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04 -Protocolo 2013000163997 - Solicitação de certidão de uso do solo, para instalação de atividade
visando extração de areia, no imóvel encravado na Fazenda Macacos, objeto da matrícula n° 29243
do 1° ORI, Fazenda Velha (zona 13).
Solicitante: Mariana Diniz Elias Abrahão ME
Relato: SMPLAN – a área pertencia ao município de Bady Bassitt, e a empreendedora, já possui
licença de operação emitida pela Cetesb, até 26/08/2013, portanto a solicitação já foi avaliada pela
Secretaria de Meio Ambiente onde nada tem a opor, e a requerente já retificou seu título de
propriedade.
Despacho: deferido
05 - Protocolo 2013000188541- Solicitação para instalação de atividade visando indústria e
comércio de carrocerias metálicas e reboques para caminhões, no imóvel objeto da matrícula n°
42.280 do 1° ORI, com frente para à Rodovia BR 153, Km 51 + 60,00 metros (zona 13).
Solicitante: J L Rio Preto Representações Ltda
Despacho: indeferido
06 - Protocolo 2013000198921 - Solicitação de certidão de viabilidade , para instalação de atividade
visando reciclagem e beneficiamento de resíduo da construção civil, no imóvel com frente para a BR
153, objeto da matrícula n° 23860 do 2° ORI, encravado na Fazenda Macaco (zona 13).
Solicitante: Associação das Empresas Movimentadoras de Resíduos da Construção Civil de São
José do Rio Preto
Despacho: vista SMAURB
07 - Protocolo 2013000214429 - Solicitação de certidão de viabilidade , para instalação de atividade
visando fabricação de peças e acessórios para sistema de direção e suspensão de veículos
automotores, serviço de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais, serviço de
manutenção e reparação mecânica em veículos, comércio a varejo de peças e acessórios para
veículos, , no imóvel com frente para a SP 310 , Km 431 + 500 metros(marginal Percy Gandini)
objeto da matrícula n° 48844 do 2° ORI, Fazenda Palmeira (zona 13).
Solicitante: Luciano da Silva Casemiro. Despacho: deferido

2.2. CHÁCARAS DE RECREIO
01 - Protocolo 2013000142279 - Solicitação para instalação de atividade, visando comércio varejista
de materiais de construção em geral (depósito), na rua João Rodrigues da Silveira, s/nº , constituído
pelo lote 03 da quadra A - “Estância Floresta Park” ( zona 13).
Solicitante: Sebastião de Campos Lima
Relato: SMPLAN – a atividade é exercida no imóvel sito a Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira,
3801, no mesmo loteamento, mas não é contíguo ao local e onde instalou este depósito esta causando
transtorno e incômodo aos moradores confrontantes diretos , face tratar de material gerador de poeira
e partículas, portanto a solicitação já foi avaliada pela Secretaria de Meio Ambiente onde o parecer é
contrário a instalação, pois existe protocolo de denúncias e reclamações desta atividade no local.
Despacho: indeferido
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02 - Protocolo 2013000146797 – reconsideração de despacho para instalação de atividade visando
prestação de serviços na venda de ingressos para shows e eventos com comércio, reforma e aluguel
de móveis para festa, no imóvel objeto da matrícula nº 99062 do 1º ORI, sito a Estrada da Perdiz, nº
37, quadra 04, lote 37, "Chácara de Recreio Parque do Sabiá” ( zona 13)
Solicitante: Silvia Camargo Veloso
Despacho: deferido, exceto para eventos no local
03 - Protocolo 2013000182545 – reconsideração de despacho para instalação de atividade visando
aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, no imóvel sito a Rua Bernardo
Osório Braojos , quadra 02, chácara 21 , "Chácara de Recreio Nossa Senhora do Líbano” ( zona 13)
Solicitante: R Alves Cardozo Locações ME
Despacho: deferido, exceto para eventos no local.
04- Protocolo 2013000183323 - Solicitação de reconsideração de despacho para instalação de
atividade visando reparação de artigos do mobiliário e fabricação de móveis com predominância de
madeira, no imóvel objeto da matrícula nº 18349 do 2º ORI, sito a Rua Katsumi Ohno, n° 51 "Chácaras Jóckey Clube” ( zona 13)
Solicitante: Helena Marcia Paulino Francisco
Despacho: indeferido
05- Protocolo 2013000184545 - Solicitação para instalação de atividade visando comércio atacadista
de cereais e leguminosas, no imóvel objeto da matrícula nº 69234 do 2º ORI, sito a estrada João
Parisi, n° 4005 - "Chácaras Jóckey Clube” ( zona 13)
Solicitante: Tio Nobre Alimentos Rio Preto Ltda.
Despacho: vista SMTT, acatar parecer
06- Protocolo 2013000189006 - Solicitação de certidão de viabilidade para construção de salão de
festas, no imóvel objeto da matrícula nº 31027 do 2º ORI, sito a estrada Sebastião Bernardino de
Sousa, lote 08 da quadra 08 - "Chácaras Jóckey Clube” ( zona 13)
Solicitante: Sérgio Braidotti
Despacho: indeferido
07- Protocolo 2013000191337 - Solicitação de reconsideração de despacho para atividade de
comércio atacadista de jóias com prestação de serviços de conserto, no imóvel sito a rua Maria da
Glória Alves de Túlio, nº 180 - "Chácaras de Recreio Felicidade” ( zona 13)
Solicitante: Talita Gonçalves da Silva
Despacho: indeferido
08- Protocolo 2013000191693 - Solicitação para instalação de atividade visando comércio atacadista
de ferragens e ferramentas, no imóvel objeto da matrícula nº 25359 do 2º ORI, sito a estrada
Sebastião Bernardino de Sousa,nº1958 (salão 09)- "Chácaras Jóckey Clube” ( zona 13)
Solicitante: Valter José Donizete Goulart ME
Despacho: deferido
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09- Protocolo 2013000194217 - Solicitação para instalação de atividade visando comércio atacadista
sucata, sito a estrada que vai de São José do Rio preto à Engenheiro Schmitt)- "Chácaras Jóckey
Clube/ Brejo Alegre” ( zona 13)
Solicitante: Maria Madalena de Souza
Despacho: indeferido
10- Protocolo 2013000202107 - Solicitação para instalação de atividade visando bar e comércio
varejista de bebidas, no imóvel objeto da transcrição nº 25359 do 2º ORI, sito a estrada João Parisi,nº
3200 - "Chácaras Jóckey Clube” ( zona 13)
Solicitante: Aldo Fróes ME
Despacho: deferido
11- Protocolo 2013000202707/202711 - Solicitação para instalação de atividade visando fabricação
de artigos de serralheria, no imóvel sito a estrada particular 03 no local conhecido como Recreio ( zona 13)
Solicitante: Adevanir Paulino de Oliveira
Despacho: indeferido
12- Protocolo 2013000205405 - Solicitação para instalação de atividade visando fabricação de
artefatos de concreto, no imóvel sito a Rua Carlos Roberto Augusto, chácara 280 - "Estância Jóckey
Clube ( zona 13)
Solicitante: Lajes Cidade Indústria e Comércio Ltda.
Despacho: indeferido
13- Protocolo 2013000205781 - Solicitação para instalação de atividade visando bar e comércio
varejista de bebidas, no imóvel objeto da matrícula nº 10513 do 2º ORI, sito a Rua José Gonçalves
Toscano esquina com João Parisi, - "Chácaras Morada Campestre” ( zona 13)
Solicitante: Flávio Custódio Ferreira
Despacho: deferido
14- Protocolo 2013000210895 - Solicitação para instalação de atividade visando assistência social,
no imóvel sito a Rua João Benhossi nº 431, - "Estância Jóckey Clube ( zona 13)
Solicitante: Sueli Aparecida Veloso
Despacho: deferido

Observações Gerais
1) Membros presentes
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MILTON FARIA DE ASSIS JUNIOR
JOSÉ ANÉSIO COLOMBO JUNIOR
ACIRP- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S.J.RIO PRETO
MARCELO MANSANO DE MORAES
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO D ÁGUA E ESGOTO –SEMAE
CARLA C. BERNARDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
MAURI CESAR CAVARIANI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS CARLOS DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SÉRGIO ASTOLFO ISSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS DIREITOS
DA CIDADANIA
ROSELI MARA RICARDO BERNARDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
THIAGO ZALDINI HERNANDES
SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS
JOSÉ ROBERTO CORREA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PAULO JOSÉ DE FAZZIO JUNIOR
DELEGACIA REGIONAL DO CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEISCRECI
SABINO SIDNEY PIETRO
Justificou ausência o representante da Ordem Dos Advogados Do Brasil- OAB, Henrique Sérgio Da
Silva Nogueira. Presente também à reunião, o Engenheiro Humberto Martins Scandiuzzi,
encarregado da Seção de Estudos Urbanos da SEMPLANGE.
Registro da Reunião: Marina Richard Pontes Rozani- engenheira SMPLAN.
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