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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL  DE  DEFESA  DO  MEIO  AMBIENTE  –
COMDEMA,  DO  DIA  03  DE  DEZEMBRO  DO  ANO  DE
2019. No dia três do mês de dezembro de dois mil e dezenove,
às nove horas, na sala de reunião da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SEMA, do Senhor Álvaro Luiz Mendonça de
Oliveira, com a presença dos seguintes conselheiros: Sr. Álvaro
Luiz  Mendonça  de  Oliveira  -  presidente  do  COMDEMA;
Rafael Rancôni Bezerra / Titular - representante da SEMPOG;
José  Geraldo  Pires  Ferreira  /  Titular  –  representante  da
SEDAM;  José  Zacarias  Santos  /  Titular-  representante  da
SEMED; Ana Cristina C. de A. Ramos / Titular - representante
da SÃO LUCAS; Isabela Esteves Cury Coutinho / Titular –
representante da UNIR; Adonildo Menezes de Lima / Titular
-  representante  da  AREA;  Paulo  Moreira  /  Titular-
representante do SIMPI; Rosalva Ferreira da Silva / Suplente-
representante da  FECOMÉRCIO; Francilei  de  Jesus  Dias  /
Titular - representante da SEMUSA; Luiz Claudio Tamborin
/ Titular– representante da SEMAGRIC; Thiago Castro de
Oliveira  /  Titular  –  representante  do  CREA;  Sidnei
Ferreira  Júnior  /  Suplente  –  representante  da  SEMFAZ.
Registraram-se as seguintes ausências; Dyego Alves de Melo
/ Titular - representante da ACEP; José Lourenço da Silva –
representante  da  CATANORTE;  Deborah  Monteiro  dos
Santos – representante da KANINDÈ; Joana Joanora das
Neves – representante da CDL e Elias Correa Alves que
justificou  sua  ausencia.  O  Presidente  do  COMDEMA,  Sr.
Álvaro  Luiz  Mendonça  de  Oliveira,  cumprimentou  os
presentes, e convidou a mim, Yaylley Coelho da Costa Jezini,
para que secretariasse os trabalhos. Dando início aos trabalhos,
o  Senhor  Presidente  cumprimentou  a  todos  e  apresentou  a
pauta: 1 – Leitura de Processo e pediu para incluir na pauta a
apresentação do RTK e a a inclusão da conversão da multa do
Exercito.  Aprovado  pela  maioria.  O  Senhor  presidente  pede
para  iniciar  apresentação  dos  equipamentos  adquiridos  pela
Compensação Ambiental do Atacadista AÇAI – 3 Impressoras,
6 GPS, 2 pares de Rádios e os materiais para instalação das
câmaras no Parque Natural,  o Yaylley explica que a maioria
dos materiais ficarão no parque. O Presidente informa que os
equipamentos adquiridos servirão para controle e fiscalização
das  áreas  que  estão  em nossa  tutela;  Áreas  de  Preservação,
Áreas Verdes e Reservas, afirma que os trabalhos serão feitos
com mais justiça e rapidez de resposta a demanda da secretaria,
os  equipamentos  servira  para  fazer  as  medições  no  Lago
Maravilha e as medições do ECOMORAR. O presidente fala
sobre a conversão da multa do Exercito e pede autorização do
conselho  para  fazer  o  TCA,após  a  explanação  o  conselho
delibera que na próxima reunião sera apresentado o TCA para a
aprovação do conselho. Em seguida foi iniciada a leitura dos
processos  .  Processo:  16.00131.00/2015  (pessoa  física)  -
assunto: Construção de moradia em área de APP; vota-se pela
manutenção do auto de Infração com multa de 10 UPMF e que
o  processo  seja  encaminhado  para  PGM  para  averiguação
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quanto  à  demolitória.  Aprovado  pela  maioria  absoluta.
Processo:  16.00988.00/2015  (pessoa  física)-  assunto:
Construção  de  moradia  em  área  de  APP;  vota-se  contra  o
parecer da relatora e mantêm o auto de Infração com multa de
10 UPMF e que o processo seja encaminhado para PGM para
averiguação  quanto  à  demolitória.  Aprovado  pela  maioria
absoluta .Processo: 16.00820.00/2016 (pessoa física)- assunto:
Construção de muro na faixa de proteção ambiental;  vota-se
contra o parecer da relatora e mantêm o auto de Infração com
multa de 10 UPMF e que o processo seja encaminhado para
PGM  para  deliberação  sobre  o  assunto,  o  parecer  da
conselheira  só  sera  acatado  caso  a  PGM  delibere  sobre  o
arquivamento.  Aprovado  pela  maioria  absoluta  .  Processo:
16.00811.00/2016  (pessoa  jurídica)  –  assunto:  Depositar
entulho nas margem do curso d'água; vota-se pela manutenção
do auto de Infração com multa de 150/UPFM e recomenda que
seja solicitado do interessado o Plano de Recuperação de Área
Degradada  –  PRAD.  Aprovado  pela  maioria  absoluta.  Fica
acordado entre os conselheiros que a reunião Ordinária do dia
10 (dez) de dezembro será dia 9 (nove), pois no dia 10 (dez)
acontecerá  o  Cerimonial  de  Enceramento  das  Atividades  de
2019  da  SEMA  no  Parque  Natural,  no  momento  e  feito  o
convite  para  os  conselheiros  através  da  servidora  Lucinara.
Não havendo mais nada a tratar o Presidente agradeceu a todos
e declarou encerrada a presente reunião. E eu, Yaylley Coelho
da Costa Jezini, secretariei a reunião e lavro a presente ata que
vai por mim assinada, pelo Presidente e demais Conselheiros.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2019.

YAYLLEY COELHO DA COSTA JEZINI
Secretário Executivo

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