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Aos 04 (quatros) dias do mss de julho de dois nil e dezenove, as O8h45min, reuniu-se o

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ainbiental - COMDEAM, na sala de reuni5es da
SEMEIA, estao presentes os conselheiros Kftia Regina Casula (SEMEIA), Jeane Muniz Rioja

(SEMEIA), Luciana Ferreira da Silva Fernandes (SEMOSP), Ademir Ferreira Farias
(SEMUSA), Nara Luisa Reis de Andrade (UNIR), Jania Maria de Paula (IFRO), Comandante
Adlon Clfudio da Silva Sousa (BPA), Joseane Bessa (SAO LUCAS). Ausencias justificadas:

Claudia Regina Abreu (CAMARA MUNICIPAL), Estela Maris Anselmo Savoldi (OAB). Katia
da in±cio a reuniao apresentando a campanha de divulgapao de combate as queimadas se iniciou
dia 01/07/19nas midias: TV e Radio, o comite de combate as queimadas que se reuniu no
Gabinete do Prefeito dia 03/07/19, composto pelos 6rgaos: Semeia, Defesa civil, Semosp,

Sedam, Policia Ambiental o e Coxpo de Bombeiros do Municipio, o objetivo do comite 6 a

informapao levada a populagao a conscientizar de forma continua. Katia Prop5em que o
conselho fapa uma apao corpo a corpo indo aos bairros Primavera, Duque de Caxias, Capelasso e

Jorge Teixeira sao os que mais sofrem queimadas, de forma a conscientizar a populapao, Katia
prop5em que seja convidado as faculdades para agirem como parceiras nessa agao. Katia
prop6em que acontega rna apao dia 17/07/17 as 16h:00min no Bairro Primavera, ponto de

encontro sera no campinho de futebol as 15h:30min. Comandante Adlon sugere que tenha uma

equipe da Semeia de sobre aviso aos flue de semana para ir ao ato da denuncia de queimadas
urbanas, pois mos fins de semana acontecem mais queimadas. Katia informa que a Semeia nao

apaga fogo, mas sugere que seja anotada a demanda reprimida, o enderego da denuncia pra que
seja autuado. Jania sugere que a Semeia e a BPA va aos progranas de comunicagao explicar que
nao 6 que nao va ningu6m, mas que a populagao pode ligar na Semeia e denunciar que a

fiscalizapao ira acontecer. Comandante Adlon fala que as demandas que chegarem ao BPA irao

atender. Joseane pergunta que como membro do Comdean como ela pode fazer? Comandante
responde perguntando a Katia se a Semeia vai ter fiscais atuando mos fins de semana e no
periodo da tarde? Por que a Policia Ambiental nao pode notificar urn crime, a agao da Policial e
registrar o crime e aplicar a multa. Jania sugere que como 6 o periodo de queimadas 6 necessario

que fique urn fiscal de plantao para que teina algu6m para atender as denuncias que acontecerao
no periodo da tarde e inicio da noite e finais de semana. Katia sugere que seja divulgado o
numero do telefone funcional nas midias, e esse telefone fique com o fiscal para ele atender
todas as ligap6es de denuncias. Comandante Adlon se compromete em dispor uma viatura para

acompanhar o fiscal da Semeia no ato da denuncia. Comandante Adlon pede o numero do
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telefone frocional, conforme acontecer a denuncia ele vai ligar para o fiscal e passar o endereeo
da denuncia e se necessario enviara uma viatura para acompanhar. Fica acordado que a SEMEIA

vai informar via oficio a BPA o niinero do telefone celular que ficara com o fiscal.

Fica

registrado em ata que o comandante Adlon precisou se retirar. Luciana prop6e uma parceria
entre a Semosp e a Semeia, a populapao ja vein fazendo denuncias na Secretaria de obras, fica
acordado que a recepcionista da Semosp ira atender e anotar as denuncias e passara a Semeia

para a fiscalizapao ir ao local da denuncia e autuar. Fica acordado que a pr6xima reuniao do
Conselho sera dia 28 de ago`sto de 2019. Eu Karina Santos Galvao lavro a presente ata, reuniao

termina as 10h:45min. Apresentou as Camaras T6cnicas do COMDEAM com os seguintes

membros:

Ji-Parana, 04 de Julho de 2019.

Assinaturas dos conselheiros que estiveram presente na Reuniao do COMDEAM no dia 04 de .Julho
de 2019.

None do conse]heiro
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