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ATA DE REUNIA0 0RDINARIA D0 COMDEAM

Aos 30 (trinta) dias do mss de janeiro de dois mil e dezenove, as 08:18, reuni-se o Conselho

Municipal de Desenvolvimento Ainbiental - COMDEAM, na sala de reuni5es da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA, estao presentes os conselheiros Kftia Regina Casula
(Semeia), Jeane Muniz Rioja Ferreira (Semeia), Estela Maris Anselmo Savo]di (OAB), Nara
Luisa Reis de Andrade, (Unir), Jania Maria de Paula (Ifro), Adlon Claudio da Silva Sousa (BPA),
Clfudia Regina Abreu (Camara Municipal), Adriana Lima de Sousa (Fundagao Cultural), Ademir

Ferreira Farias (Semusa), Guilhermina Heringer Teixeira (Seined), Luciana Ferreira da

Silva Fernandes (Sec. Obras), Joseane Bessa Barbosa (Sao Lucas), Vilton Sanchotene
Pinto Filho (Mandala), Flavia Costa Bandeira (Inst. Padre Ezequiel Ramim), Celso Luiz Moulaz

(COOCAMARJI), Daiane Vieira dos Santos (COOCAMARJI) e o visitante do

Alexandre

Junior da Silva (Inst. Padre Ezequiel Ramim. CAERD justifica ausencia, devido titular estar de
ferias e suplente de atestado medico. ICMBro justifica aus6ncia devido a titular estar impossibilitad
de comparecer e suplente estar de ferias. Fora observados alguns erros graficos e de nomenclatura no
decreto de nomeagao n° 10431/GAB/PMJP/2018 sera solicitado a retificapao e sua publicapao junto ao

Gabinete do Prefeito. Katia Regina Casula da iricio a reuniao fazendo a apresentagao do
Conselho e sua devida importancia aos novos membros, fala da necessidade de exist€ncia do

Conselho e pede que cada membro se apresente, todos extemam satisfagao em fazer parte deste
Jf.
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Conselho. Ap6s apresentapao, Kftia pergunta se todos esfao de acordo com o horario de inicio

de a reuniao ser as 08:00h, todos aprovam esse horato. Ap6s a mesma fala da satisfapao da
aquisieao do pr6dio novo da Sede da Semeia, dos novos projetos realizados e os em andanento,

fala do funcionamento desta Secretaria em especial do setor de fiscalizag5o, que trabalha de
acordo com o Conselho, fala como funciona o FUNDAM, apresentou como 6 o funcionamento
do Viveiro, Eco-Ponto e Parque Ecol6gico do municip

assuntos da pauta da reuniao 6 o andamento da co

Ji-Parana e suas atribuig6es, uns dos

:nIagiro dos estagialos remunerados,

processo esta em fase de publicagao de gabarito, devido a. prova ter sido no dia vinte e sete
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janeiro de dois mil e dezoito, faz-se a leitura do decreto n° 10431/GAB/PMJP/2018 de vinte e

burn de dezembro de dois mil e dezoito, cada membro recebe uma c6pia, Hstela Maris, faz a
observapao que a lei n° 1.113/01 e o Regimento precisan ser revistos para melhor

funcionamento do Conselho devido algumas quest6es ficarem em aberto. Kftia coloca seu nome
para apreciapao para o cargo de Presidente do Conselho, devido a necessidade de dedicagao e

empenho em atender as necessidades que o cargo requer, Estela Maris, recordou que houve uma
eleigao no ano passado mas o conselho ainda nao estava empossado devido duvidas juridicas do

Gabinete. Hstela Maris faz uma proposta: Apoiar a Katia como Presidente e apoiar a Nara como
vice ja que a mesma tiriha sido eleita ano passado, Kftia faz uma colocagao: devido as
necessidades e urg6ncias desta Secretaria e da disposieao do Presidente, 1embra que o President

nao vota, Nara concorda com a proposta, mas refonga que ha necessidade de revisao do C6dig

Estela Maris fala da necessidade de continuidade no quesito de documentar as reuni6es do

Conselho, Kftia pergunta ate que ponto a reuniao sera publica, Estela Maris prop6em que tenha
dois momentos, intemo devido informap6es confidencials de terceiros e outro momento ser
aberta ao publico. Esta proposta sera futuramente apreciada pelo Conselho. Por unanimidade

Kftia 6 eleita a Presidente do Conselho e Nara 6 eleita a Vice Presidente. Claudia sugere

q#

Entidades que sao relacionadas ao Meio Ambiente sejan convidados a fazer parte dos trabalq8s
deste Conselho, Joseane prop5em que estes 6rgaos deem uma resposta por escrito. Fica
a composigao previa das camaras especializadas: Projetos e finangas: Adlon, Vilton,
Luciana, Jeane, Nara e Claudia. Analise de recursos: Esteta, Joseane e Alberto, Educapao Ambiental:

Guilhermina, Adlon, Jania, Admir, Vilton, Joseane e Adriana. Adlon prop6em pauta para a
pr6xima reuniao: da possibilidade da Policia Mlitar montar urn convenio para lavrar autos de

infrapao para combater o crime ambiental referente as queimadas, o mesmo trara urn projeto de
Preservapao e Combate as queimadas. Esta sendo entregue a Camara de analise de processos Q
processo n° 7-7809/2018 com 59 paginas, em maos
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Iavro a presente ata, reuniao que termina as 10:22 hs. Apresentou as Camaras T6cnicas do

COMDEAM com os seguintes membros:

Ji-Parana, 30 de janeiro de 2019.

Assinaturas dos conselheiros que estiveram preseiite na Reuniao do COMDEAM no dia 21 de
marco de 2018.
Institui¢ao
Asrfurai!#)II
Titular/Suplente
None do conselheiro
Katia Regina Casula

Titular

SEMEIA

Jeane Muniz Rioja Ferreira

Titular

SEMEIA

Nara Luisa Reis de Andrade

Titular

INIR
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Titular

IFRO

Adlon Claudio da Silva Sousa

Titular

B PA

Claudia Regina Abreu

Titular

Camara Municipal

Adriana Lima de Sousa

Titular

Fundagao Cultural

Ademir Ferreira Farias

Titular

SEMUSA

Guilhermina Heringer Teixeira

Titular

SEMED

Titular

See. Obras e Serv.

Ferreira

da

Silva

Fernandes
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Jania Maria de Paula

Luciana
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T\-LEy \ -

Titular

SAO LUCAS

Estela Maris Anselmo Savoldi

Titular

OAB

Vilton Sanchotene Pinto Filho

Titular

MAVDALA

Flavia Costa Bandeira

Suplente

In stituto

Celso Luiz Moulaz

Titular

COOCAMARJI

Daiane Vieira dos Santos

Suplente

COOCAMARJI
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Pub.

Joseane Bessa Barbosa
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PadreEzequielRamim

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - C0veEAM

