
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

ATA DE REUNIÃO ESTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA

ATA  DE  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO
MUNICIPAL  DE  DEFESA  DO  MEIO  AMBIENTE  –
COMDEMA.
DIA 17 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às
nove  horas,  na  sala  de  reunião  da  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente  – SEMA, reuniu-se  o  Conselho Municipal  de Defesa do
Meio  Ambiente  –  COMDEMA, sob presidência  do  Senhor  Álvaro
Luiz  Mendonça  de  Oliveira,  com  a  presença  dos  seguintes
conselheiros:  Luiz  Cláudio  Tamborin  Júnior  –  representante  da
SEMAGRIC; Francilei de Jesus Dias – representante da SEMUSA;
Rafael Rancôni Bezerra - representante da SEMPOG;  José Geraldo
Pires Ferreira – representante da SEDAM; José Lourenço da Silva -
representantes  da  CATANORTE;  Elizabete  Ribeiro  Rodrigues
(Suplente)  -  representante  da  RAIZ  NATIVA;  Ivaneide  Bandeira
Cardozo  –  representantes  da  KANINDÈ;  Izabela  Esteves  Cury
Coutinho – representante da UNIR; Ana Cristina C. De A. Ramos –
representante da São Lucas; Francisca Alves da Silva – representante
da FECOMÉRCIO;  Francisco José do Nascimento – representante
do SIMPI e Adonildo Menezes de Lima – representante da AREA.
Participaram também da  reunião  –  Evany Magda Mendonça  Costa
(Secretaria do Conselho) – SEMA; Rosângela Lima do Nascimento
Evangelista  (Chefe  de  Assessoria  Tec.)  –  SEMA;  Yaylley  Gezine
Coelho (Engenheiro Ambiental) – SEMA; Diego Pereira dos Santos
(Secretario  Executivo)  –  SEMA.  Registraram-se  as  seguintes
ausências: Titular e Suplente, José Zacarias Santos / Sidnei Costa de
Oliveira Rodrigues – representantes da SEMED, o quaL não justificou
sua ausências; Thiago Castro de Oliveira / Rafael de Souza Macedo–
representante  do  CREA,  o  qual  justificou  sua  ausência,  Rômulo
Barbosa Maltez / Neirlene dos Santos Silva Reimann – representante
da SEMFAZ, o qual não justificou sua ausência; Diego Alves de Melo
/  Marcelo  Estebanez  Martins–  representante  da  ACEP,  o  qual  não
justificou  sua  ausência;  Joana  Joanora  das  Neves  /  José  Soares  de
Souza – representante da CDL, a qual  não justificou sua ausência;
Paulo  Moreira  /  Francisco  José  do  Nascimento  –  representante  da
SIMPI, o qual não justificou sua ausência e Jorge Ferreira Lopes /
Hailton  Alves  Lopes  –  representantes  da  ASMOCUN,  o  qual  não
justificou suas ausências. O Presidente do COMDEMA, Sr. Álvaro
Luiz Mendonça de Oliveira, cumprimentou os presentes, e convidou
a mim, Sra. Evany Magda Mendonça Costa, para que secretariasse os
trabalhos. Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente apresentou
a  pauta:  1.  Apresentação  do  novo  Presidente;  2.  Aprovação  da
Secretaria Executiva e 3. Devolução de Processos que se encontrão
com os Conselheiros. O Presidente iniciou os trabalhos e aproveitou
para fazer sua apresentação pessoal, historiando sua trajetória na vida
e profissional,  até a oportunidade de compor no governo municipal
Gestão Dr. Hildon Chaves, que começou como Secretario Adjunto da
SEMAD, transitou por outras secretarias e agora Secretario da SEMI e
seu papel prioritário é ser um técnico com objetivos de cumprir bem o
papel  delegado.  Em seguida pediu  para  que cada membro também
fizesse sua apresentação. Foram se apresentando na ordem: Francisco
José  do  Nascimento  –  SIMPI;  Luiz  Claudio  Tamborin  Júnior  –
SEMAGRIC;  Francisca  Alves  da  Silva  –  FECOMÉRCIO;  Ana
Cristina  C.  De  A.  Ramos  –  Faculdade  SÃO  LUCAS;  Adonildo
Meneses  de  Lima  –  AREA;  Rafael  Rancôni  Bezerra  –  SEMPOG;
Elizabeth Ribeiro Rodrigues (Suplente) – RAIZ NATIVA; Francilei de
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Jesus  Dias  –  SEMUSA;  Ivaneide  Bandeira  Cardozo  –  CANINDÉ;
José  Geraldo  Pires  Ferreira  –  SEDAM  e  Isabela  Esteves  Cury
Coutinho – UNR. Em seguida foram feitas as apresentações do grupo
que irá  secretariar  e  assessor  o COMDEMA, onde aproveitou para
apresentar  o Subsecretário da SEMA Alexandro Pincer  e  justificou
sua ausência. Feitas as apresentações o Presidente continuou com a
reunião,  reconhecendo  que  sua  apresentação  e  da  Secretária  foram
cumpridas as pautas 1ª e 2ª da convocação, passou então diretamente
para a 3ª pauta: Devolução dos processos. Antemão o Presidente teceu
alguns comentários sobre a atual  situação em que se encontram os
registros do COMDEMA. Que o objetivo da Reunião era a retomada
dos trabalhos do COMDEMA, sabendo que não foi encontrado um
controle tão eficiente dos registros dos documentos, Atas das reuniões
e Resoluções, sendo localizadas algumas Atas e outras não, porém o
mais importante era a retomada dos trabalhos do Conselho, de onde
parou,  buscando os dados históricos que foram passados para cada
conselheiro, recuperando assim os andamentos dos trabalhos e o que
será  colocado  daqui  em  diante.  A  Conselheira  Neidinha  propôs
acrescentar na pauta da ordem do dia para Reunião Extraordinária que
além da leitura dos processos, fosse apresentada prestação de contas
da Gestão Anterior, detalhando – onde, como e em que foram gastos,
especificamente os que foram utilizados com recursos do Fundo do
Meio Ambiente, tendo vista que se sente corresponsável pelo Fundo.
Uma preocupação da Conselheira Neidinha é o desaparecimento das
Atas  do  Conselho,  porque  elas  respaldam tomadas  de  decisões.  O
Conselheiro  Luiz  Cláudio  Tamborim  Júnior  pediu  uma  parte  e
acrescentou  que  já  foi  apresentada  uma  prestação  de  contas  ao
Conselho e foi aprovada. A Conselheira Neidinha reforçou seu pedido
para que seja apresentada pela nova Gestão essa Prestação de Contas,
porque a seu modo de ver foi uma mudança muito repentina e pode
estar  atrelada  a  problemas  com  conduta  de  gestão  e  o  Conselho
precisa saber se houve ou não. A conselheira Ana Cristina explanou
que a Michele do Ecoturismo Cuniã ficou de passar a prestação de
contas  por  e-mail,  coisa  que  não  ocorreu.  A  conselheira  Isabela
explica que judicialmente o conselho não tem que deliberar sobre a
prestação  de  contas,  que  a  Michele  tem  que  prestar  conta  com
Ministerio Público. Conselheira Neidinha aproveitou e solicitou ainda
uma  prestação  de  contas  do  Convênio  com  o  Bombeiro  Civil
(BRIGADISTAS). Na opinião da Conselheira Neidinha é importante
qualquer  projeto  seja  apresentada  prestação  de  contas  junto  ao
COMDEMA,  principalmente  se  utilizar  recurso  do  FUNDO.  O
Presidente solicitou aos conselheiros que tenha posse de alguma cópia
de ata,  repasse a Secretária do Conselho para recuperação histórica
das decisões. Foi sugerido que as atas possam ser publicadas no site
da  SEMA.  Para  atender  o  requerimento  da  Conselheira  Neidinha
quanto  a  uma  nova  prestação  de  contas  do  uso  dos  recursos  do
FUNDO pela gestão anterior, foi sugerido pelo corpo de assessores,
que fosse pautada para próxima Reunião Ordinária, ficando apenas as
pautas  sugeridas  anteriormente  para  a  Extraordinária,  foi  aceita.  O
Presidente perguntou se os conselheiros trouxeram os processos que
estavam de posse e  se  trouxeram entregassem a  Secretária  Magda.
Passou então para agendamento da reunião Extraordinária, que ficou
definida para o dia 27/09/19 (sexta-feira), as 09h00min, tendo como
Pauta: Leitura dos julgamentos dos processos. Não havendo mais nada
a tratar o Presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a presente
reunião. E eu, Evany Magda Mendonça Costa, secretariei a reunião e
lavro  a  presente  ata  que  vai  por  mim  assinada,  pelo  Presidente  e
demais Conselheiros.

EVANY MAGDA MENDONÇA COSTA
Secretaria do Conselho

ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Integração – SEMI
Presidente do Comdema
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