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Aos 28 (vinte e oito) dias do mss de agosto de dois mil e dezenove, as 08:28hs, reuniu-se o

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ainbiental - COMDEAM, na sala de reuni6es da
SEMEIA, estao presentes os conselheiros Katia Regina Casula (SEMEIA), Jeane Muniz Rioja
(SEMEIA), Vilton Sanchotene Pinto Filho,(ONG MANDALA), Sergio de Souza Ferreira (ARR),

Patricia Ferreira Ribeiro Dias (ICMBio), Alberfo Dresch Webler (UNIR), Joseane Bessa Barbosa

(SAO LUCAS), Ademir Ferreira Faria (SEMUSA), Estela Mfris Anselmo Salvodi (OAB),
Manoel Batista Dantas (Col6nia dos Pescadores-Z9), Claudia Regina de Abreu (Camara
Municipal), Carlos Pilenghy da Silva (CAERE), Flavia Costa (INST. Padre Ezequiel).
Ausencias justificadas: Luciana Ferreira da Silva Femandes (SEMOSP), Adlon Claudio da Silva
(Policia Ambiental) nao foi comunicado. Katia da in{cio a reuniao relembrando que nos meses de

junhoejulhotrabalhamosemcimadacanpanhadequeimadas,conseguimoscolocarotelefone

frocional como wattsapweb para atender as denuncias, na reuniao passada o C6nselho
conversou muito e tivemos id6ias boas, instifuimos a id6ia do plantao onde temos servidores de

plantao que ficam com o telefone atendendo as denuncias no periodo da tarde das 14:00hs as
19:00hs. Foram recebidas 300 denuncias. Fizemos 60 autos de infrapao, embora muitas

denunciasvemfaltandoinformapao.Temosfeitopitstop's,visitasnosbairrosmaisafetadoscoin
queimadas, palestras nas escolas e empresas. No dia 24/08/19 lapamos o projeto Plantando

Arvores, Colhendo Hist6rias, na Casa do Acolhimento, fizemos uma limpeza na area, criando
urn espapo de lasei. e contemplagao da natureza, plantanos 60 arvores frutiferas, a Semosp foi

parceira indo un dia antes e fez uma escada de pneus dando acesso a trilha, conseguimos a
Credsis como parceira para bancos, lixeiras. Katia fala que o Vilton apresentou o projeto

Recicleiros, Katia inscreveu ontem o Municipio de Ji-Parana. Manoel prop6em urn mutirao de
limpeza as margens do Rio Machado nos dia 26 e 27 de outubro de 2019. Katia prop6em que a

reuniao ordinata do Conselho do mss de novembro seja na reserva REBio Jaru no dia 30 de
novembro e 01 de dezembro de 2019 (a confirmar pela Patricia). Fica acordado que serao
notiflcadas as instituig6es sobre as faltas dos conselheiros, aplicando o art. 87 do c6digo. Fica

acordado que a pr6xima reuniao ordinaria do Conselho sera dia 25 de setembro de 2019. Eu

Karina Santos Galvao lavro a presente ata, reuniao termina as 10:00hs. Apresentou as Camaras
T6cnicas do COMDEAM com os seguintes membros:
Ji-Parana, 28 de Agosto de 2019.
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Assinaturas dos conselheiros que estiveram presente na Reuniao do COMDEAM no dia 28 de
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