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ATA DH REUNIAO 0RDINARIA D0 COMDEAM

Aos 27 (vinte e sete) dias do mss de margo de dois mil e dezenove, as O8h:21min, reuniu-se o

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - COMDEAM` na sala de reuni6es da

SEMEIA, estao presentes os conselheiros Kftia Regina Casula (SEMEIA), Jeane Muniz Rioja

Ferreira (SEMEIA), Nara Luisa Reis de Andrade (UNIR), Estela Mfris Anselmo Savoldi

(OAB),

Ademir

Ferreira

Farias

(SEMUSA),

Clfudia

Regina

Abreu

(CAMARA

MUNICIPAL), Vilton Sanchotene Pinto Filho (MANDALA), Janice Ferreira do Nascimento

(IFRO),Adlon Clfudio da Silva Sousa (BPA), Flavia Costa Bandeira (INT. PADRE
EZEQUIEL), Guilhermina Heringer Teixeira (SEMED). Ausencias justificadas: Luciana

responde que as ocori.enci.as que forem atendidas pelo Corpo de Bombeiros sera passada para a

SEMEIA atrav6s do RAB (Registro de Atendimento Bombeiros). Katia fala tamb6m da forma de
conscientizapao a populagao que sera atrav6s das midias TV, 1.adio, redes sociais. Katia fala da

realizapao da agao de combate aos maus tratos a animais em reuniao ocorrida no dia 14 de

margo, foi tratado sobre a Lei 3002/16 o resultado desse reuniao foi uma operapao comandada

pelo Tn Adlon, a qual teve duragao de 4 dias. Tn. Adlon relata como foi a apao mos pets, informa

que os maiores pets shop nao foram constatados nenhum tipo de irregularidade, porem nos
pequenos pet shops enconti.aram evidencias de maus tratos aos animais, tendo urn em especific
aplicando multa de R$ 5.000,00, infomia ainda que esta apresentando relat6rios de toda a agao.
Estela pergunta sobre os carroceiros, se esta sendo feito alguma fiscalizacao. Tn. Adlon pede a

palavra e fala que ha o decreto 6514 1.egulamentado sobre os maus tratos a esses animais. Katia

abi.e oportunidade de participapao do conselho para melhor aprimoramento da Lei Municipal
3002/16. Tn. Adlon fala da impoilancia do aprimoi.amento da Lei para melhor aplicacao. Katia

comenta que esta sendo construido o Piano de Arborizagao Urbana em parceria com o IFRO e
UNIJIPA. Prof. Janice Fala que o pi.ojeto comegou como uma pesquisa, amostragem e

diagnostico para futuramente conti.uibuii. com o plano diretor de arborizagao. Pi.of. Janice Fala

do levantamento que esta sendo feito nos bairros com os alunos do IFRO. Nara sugere uma
conversa com a prof Margarita prof. Igor para I.esgatai. dados de pi.ojetos anteriores. Flavia pede
oportunidade e diz da impolfancia da conscientizacao da populacao sobre o plano de arborizacao

e educapao ambiental. Jeane fala sobre os cortes de arvores e fala tamb6m da importancia de

saberquaisarvoresplantarnasviasptiblicas.Katiafaladaagaorealizadanodia22demarcodia#
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mundial da agua, uma agao singela porem de grande efeito de conscientizagao, em parceria com

o IFRO atraves da pi.of. Viviane com os alunos do 3° ano do curso de florestas, fala da apao do
plantio na area verde do Loteamento Colina Park 11. Katia convida os alunos do IFRO para

conhecer a SEMEIA. Katia fala do andamento do processo de contratacao dos estagiarios, fala

dos que foram aprovados que ja comeearam no dia 1° de abril. Vilton fala do Projeto

recicla.jipa.com.br, que e inspirado no Projeto Reciclasampa, informa que a COOCAMARJI
teve a autorizapao dos idealizadores do projeto de Sao Paulo, os quais, disponibilizaram

ai.quivos, midias, fala que esta montando o projeto, fala que a plataforma sera totalmente digital,
evitando impressao de panfletos, fala da parceria da UNIMED, que disponibilizar o ecoponto.
Katia pergunta qual a visao geral do projeto. Vilton responde que e conscientizagao, instalapao
de eco pontos, entre outros projetos de reciclagem. Katia pergunta como sera o recolhimento e

destino dos materiais descartados, tais como pilhas, garrafas, lampadas, etc. Vilton responde que
a cooperativa estai.a recebendo esses materiais e estara dando o destino correto. Tn. Adlon fala
do projeto de Combate a Queimadas, que tera inicio na primeira semana de abril` sendo o

primeiro

momento

com

palestras,

auditoria

(formulario

com

perguntas),

orientagao/conscientizacao, para urn segundo momento atuar na aplicagao de penalidades. Fica o
Sergio Ferreira incluido na comissao de analise de recursos do Conselho. Eu Karina Santos
Galvao lavro a presente ata, reuniao termina as 10h: 10min. Apresentou as Camaras T6cnicas do

COMDEAM com os seguintes membros:
Ji-Parana, 27 de marco de 2019.

Assinaturas dos conselheiros que estiveram presente na Reuniao do COMDEAM no dia 27 de
marco de 2018.
-I - - _ ..Hrfuura ___
Nome do conselheiro

Institui¢`io-+-

Titular/Suplente

Katia Regina Casula

Titl'lar

SEMEIA

Jeane Muniz Rioja Ferreira

Titular

SEMEIA

Nara Luisa Reis de Andrade

Titular

UNIR

Adlon Claudio da Silva Sousa

Titlllar

BPA

Claudia Regina Abreu

Titular

CAMARAMUNICIPAL

Estela Maris Anselmo Savoldi

Titular

OAB

Flavia Costa Bandeira

Titula,.

Iiist. Padre Ezequiel

Janice Ferreira do Nascimento

Suple,1te

lFRO
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Ademir Ferreira Farias

Titlllar

SEMUSA

Guilhermina Heringer Teixeii.a

Titlllal.

SEMED

Vilton Sanchotene Pinto Filho

Titlllar
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