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ATA  DE  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA,
DO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. No dia doze de
novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, na
sala de reunião da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, o
Senhor Alexandro Miranda Pincer - Suplente, presidiu com a presença
dos seguintes conselheiros: Rafael Rancôni Bezerra - representante da
SEMPOG; Elias Correia Alves - representante da RAIZ NATIVA;
José Soares de Souza - representante da CDL; Neirlene do SANTOS
Silva Reimann – representante da SEMFAZ; Luiz Cláudio Tamborin
Júnior  –  representante  da  SEMAGRIC;  Isabela  Esteves  Cury
Coutinho  -  representante  da  UNIR;  Adonildo  Menezes  de  Lima  -
representante  do  AREA;  José  Zacarias  Santos  -  representante  da
SEMED;  Francilei  de  Jesus  Dias  -  representante  da  SEMUSA;
Geraldo Pires Ferreira – representante da SEDAM; José Lourenço da
Silva  -  representante  da  CATANORTE;  Francisco  José  do
Nascimento - representante do SIMPI. Registraram-se as seguintes
ausências: Dyego Alves de Melo - representante da ACEP;  Thiago
Castro de Oliveira - representante da CREA; Deborah Monteiro dos
Santos  -  representante da  KANINDÉ; Rosalva  Ferreira  da  Silva  -
representante da  FECOMÉRCIO;  Ana Cristina C.  de A. Ramos -
representante  da  SÃO  LUCAS;  Paulo  Moreira  -  representante  da
SIMPI. O Suplente da Presidência do COMDEMA, Sr. Alexandro
Miranda Pincer, cumprimentou os presentes, e convidou a mim, Sr.
Yaylley Coelho da Costa Jezini, para que secretariasse os trabalhos.
Dando  início  aos  trabalhos,  o  Senhor  Alexandro  Miranda  Pincer
apresentou  a  pauta:  1.  Recomendação  para  congelamento  de
atividades  de  ocupação  na  localidade  LAGO  MARAVILHA,  para
realização  de  Estudos  para  identificação  da  Área  de  Interesse
Ambiental; 2. Resolução sobre compensação Ambiental; 3. Agenda de
Capacitação  do  COMDEMA;  4.  Resolução  de  Metodologia  para
Alinhamento do Porte e Potencial Poluidor; Portaria Designação; 4.
Agendamento de Reunião Extraordinária. Em seguida o Sr. Alexandro
solicitou ao Yaylley que fizesse a leitura da pauta da reunião e em
seguida  iniciasse  a  apresentação  geral  sobre  Lago  Maravilha  e  as
problemáticas  encontradas  no  local  como:  desbarrancamento  da
estrada marginal ao Rio Madeira, invasão, poluição, etc. A proposta
apresentada como solução, transformar essa área em uma Unidade de
Conservação (UC) do tipo APA/RDS (Área de Proteção Ambiental e
Reserva de Desenvolvimento Sustentável) e congelamento dessa área
para evitar invasões, que atualmente está acelerado - essa área possui
aproximadamente  90  ha  de  espelho  d'água  -  possui  nascentes  -
presença de população tradicional - tem proximidade com o centro da
cidade  -  possui  mata  fechada  com  muitos  fragmentos  florestais  -
potencial  para  composição  de  mosaico.  Yaylley  ressaltou  ainda  as
atribuições  dos  conselheiros  para  deliberar  sobre  as  decisões  da
proposta  de  congelamento  da  área  em  questão.  Foi  apresentado  o
plano de trabalho para apresentar os estudos preliminares para acelerar
a criação de uma UC e o congelamento em no mínimo cinco meses.
Ele ainda propõe que seja votado o seguinte: Envio da recomendação
ao executivo municipal para que suspenda o licenciamento de novos
empreendimentos,  regularização  fundiária  ou  qualquer  intervenção
na  localidade  por  180  dias  ou  a  conclusão  dos  estudos  técnicos
preliminares  para  indicação  da  viabilidade  da  criação  de  uma
unidade de conservação.  -  resultado: aprovado por unanimidade. O
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secretário Alexandro sugeriu, por fim, fazer uma portaria para nomear
uma comissão determinando prazos e  responsabilidades. Findado  a
primeira pauta, Yaylley solicitou a introdução da segunda proposta de
pauta. Yaylley seguiu apresentando uma proposta de criação de uma
Câmara  Técnica  de  Compensação  Ambiental  -  CTCA.  Foi  feito  a
leitura  da  minuta  da  proposta  e  solicitou  a  indicação  imediata  dos
membros  desta  câmara  que  no  ato  foram  indicados  os  seguintes:
PRESIDENTE Alexandro Miranda Pincer + 4 (quatro). Sendo eles: 1.
Rafael Rancôni Bezerra - representante da SEMPOG; 2. Luiz Cláudio
Tamborin  Júnior  –  representante  da  SEMAGRI;  3.  Adonildo
Menezes de Lima -  representante  da  AREA; 4.  Francisco  José  do
Nascimento  -  representante  da  SIMPI.  De  comum  acordo  ficam
nomeados os membros. Seguiu a próxima pauta sobre resolução de
metodologia para alinhamento do porte e potencial poluidor; portaria
de  designação.  Yaylley  mais  uma vez  fez  a  leitura  da  proposta  da
comissão e atribuições sugerindo nomes representados por servidores
da SEMA: Yaylley Coelho da Costa Jezini - Engenheiro Ambiental;
Diego Pereira dos Santos - Secretario Executivo do Gabinete; Nilton
Veloso Bezerra - Diretor do DELIC; Onilson Bezerra - Engenheiro
Florestal; Otavio Augusto França Ferreira - Engenheiro Agrônomo;
Dennis  de  Souza  Oliveira  -  Gerente  de  Meio  Físico,  são  os
conselheiros  representados:  Isabela  Esteves  Cury  Coutinho  -
representante  da  UNIR; Francilei  de  Jesus  Dias  -  representante  da
SEMUSA; Adonildo Menezes  de  Lima -  representante  da  AREA.
Yaylley colocou que será feito um nivelamento para os profissionais
destacados para acordar a metodologia. Minuta: Cria o grupo técnico
GTT com o intuito de revisar a lista de empreendimentos passíveis de
licenciamento  ambiental  de  Porto  Velho  e  define  os  critérios  para
identificação do porte e potencial poluidor para os empreendimentos.
Proposta aprovada. Sobre a capacitação do COMDEMA ficará para
final de Janeiro - assunto: licenciamento ambiental e código florestal.
A proposta de data para reunião extraordinária ficou para dia 19 de
novembro de 2020 somente  para  julgamento de processos.  Yaylley
anunciou que foi nomeado por portaria nº116/GAB/SEMA/2019 de 9
de outubro de 2019 (publicado no DOU em 10/10/19 pag. 62 - anexo
XI Nº2563). Findou-se a reunião as 11:09h. Justifica-se a ausência de
representantes  da  FECOMÉRCIO,  CREA  e  SÃO  LUCAS.  Não
havendo mais nada a tratar o Presidente agradeceu a todos e declarou
encerrada a presente reunião.  E eu,  Yalley Coelho da Costa Jezini,
secretariei a reunião e lavro a presente ata que vai por mim assinada,
pelo Presidente e demais Conselheiros.

Porto Velho, 12 de Novembro de 2019.

YAYLLEY COELHO DA COSTA JEZINI 
Secretário Executivo - COMDEMA

ALEXANDRO MIRANDA PINCER
Subsecretário  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável – SEMA
Vice Presidente do COMDEMA
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