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ATA DE REUNLio ORDINARIA D0 COMDEAM

Aos 29 (vinte e move) dias do mss de maio de dois mil e dezenove, as O8h:36min, reuniu-se o

Conselho Mulcipal de Desenvolvimento Alribiental - COMDEAM, na sala de reuni6es da
SEMEIA, estao presentes os conselheiros Kftia Regina Casula (SEMEIA), Estela Mf ris

Anselmo Savoldi (OAB), Ademir FerreiFa Farias (SEMUSA), Luciana Ferreira da Silva

Fernandes (SEMOSP), Clfudia Regina Abreu (CAMARA MUNICIPAL), Patricia Ferreira

(Icmelo), Daiane Vieira dos Santos (COOCAMARJI), Vilton Sanchotene Pinto Filho
(MANDALA), Guilhermina Heringer Teixeira (SEMED), Joseane Bessa (SAO LUCAS).
Ausencias justificadas: Nara Luisa Reis de Andrade (UNIR), Jania Maria de Paula (IFRO), Jeane

Muniz Rioja (SEMEIA), Tn. Adlon Claudio da Silva Sousa (BPA). Katia da infcio a reuniao fala

das apses que a SEMEIA participou mos tiltimos dias como, por exemplo, a RRS, resultou no

recebimento de 99 kilos de sementes para recuperagao de areas degradadas, as sementes ja estao

no viveiro passando pelo processo de germinapao. Katia informa que ja recebemos os materiais

grfficos referente o combate as queimadas. Fala das evolng5es que a SEMEIA vein vivenciando.

Katia fala da Semana do Meio Ambiente que se iniciara dia 02 ao dia 09 de maio e abre o
convite ao Conselho, fala das ap6es que serao desenvolvidas em cada dia na semana do meio
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com a Fundapao Cultural na praga do Beira RIo. Vilton fala do Projeto Reciclajipa que ja fechou

a parceria com a UNIMED, o site ja estara funcionando no dia do langanento no IFRO. Katia
fala que o professor Dolglas morador do Bairro Primavera procurou a SEMEIA para falar que

estat fazendo rna apao com as criangas moradoras do Bairro eles fafao uma gincana ecol6gica
e a equipe vencedora participara de uma visita guiada pela educapao ambiental com os

personagens Fred e Flora. Katia trouxe o convide da SEMDAM referente o PERS - Plano
Estadunl de Residuos S6lidos, a audiencia que acontecera dia 14 de junho na Camara dos

Vereadores. Claudia coloca em pauta a id6ia de uma audi6ncia ptiblica sobre a implantapao da

coleta seletiva e fica responsavel pela convocapao da mesma, flea acordado que a audi6ncia sera
dia 24 de junho as 19:00 hs. Fica acordado que a pr6xima reuniao do Conselho sera dia 03 de

rfulho. Katia coloca em pauta a id6ia de criar as resolug6es do Comdeam. Katia fala da canpanha
combate as queimadas que se iniciara dia 15 de junho nas midias: TV e Radio. Estela
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em pauta e faz a leitura do recurso de ultima estancia referente a denuncia n° 385/2018 d
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ATA DE REUNIA0 0RDINARIA Do CoveEAM

dia 22 de junho de 2018, auto de infrapao n° 168 lavrado dia 05 de julho de 2018 que resultou no

processo administrativo n° 7-7809/2018, a comissao 6 favoravel que mantenha a condenagao no
valor R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reads) acompanha a decisao dos termos de primeira

estancia conforme parecer, sendo aprovado pelo Conselho por unanimidade. Eu Karina Santos
Galvao lavIo a presente ata, reuniao temrina as 10h: 10min. Apresentou as Camaras T6cnicas do

COMDEAM com os seguintes membros:

Ji-Parana, 29 de Maio de 2019.

Assinaturas dos conselheiros que estiveram presente na Reuniao do ConmEAM no dia 29 de Maio
d 2019
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Titular/Suplente

Instituicao
SEM EIA

z#\natu_;la
.Y<tl-.-___-/`

IOAB(ICMBIO),,^

katia Regina Casula

Titular

E;-tela Maris Anselmo Savoldi

Titular

Palricia Ferreira

Titular

elaudia Regina Abreu

Titular

CAMARAMLINICIPAL

Titular

SEMOSP.-

apowdefro[`In/i_`li]tl

-;=*f---:-i-€i==---:i---------:-=Jf--:___-¥

3

_Ref__
_^/,

Linciana Ferreira da Silva Femandes
-i-oseane Bessa
--Daiane Vieira dos Santos

SAO LUCAS
Suplente

I-lavia Costa Bandeira
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