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ATA MEMÓRIA

Assunto Geral: Convocação de Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente/COMDEMA

Data: 12/04/2022

Horário: 09h00min – 11h00min

Local: Reunião remota pela plataforma Skype.

Coordenadores: Vitória Bosco de Freitas

Relatoria: Evany Magda M. C.

Objetivo: Pautas em anexo

Participantes: Reunião Remota – presença alistada ao final da ata.

Pautas da Reunião:

Leitura do Edital de Convocação; Leitura da Ata do dia 22/02/2022;; Aprovação das resoluções que nomeou membros para compor as comissões: fiscal, de revisão do Regimento Interno e revisão de resoluções do

COMDEMA: Declaração de Utilidade Pública de Área de Preservação Ambiental - APA; Apresentação do Projeto do Terminal Rodoviário da Cidade de Porto Velho; Leitura e Distribuição de Processos; Assuntos gerais.

Atividades iniciais: Às 09h00min, a vice-presidente Dra. Vitória Bosco dá as boas-vindas, agradecendo a todos os presentes na 2ª (segunda) Reunião Ordinária do ano de 2022, informando o horário inicial da plenária. Ato

contínuo Dra. Vitória deu início a leitura do edital de convocação como de praxe. A mesma deu início ao primeiro ponto de pauta: Leitura da Resolução 09 de março de 2022; “ Nomeia membros para compor a Comissão

Temporária para aprovação da Prestação de Contas, referente a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, referente ao exercício de 2021. Formação: Presidente: Isabela Cury Coutinho

(UNIR); Membro: Rosalva Ferreira da Silva (FECOMÉRCIO); Membro: Thamyres Mesquita Ribeiro (KANIDÈ); Membro: Elias Correa Alves (RAIZ NATIVA). Isabela informa que não tem condições de ficar em duas

comissões, informa que não pode ser presidente da próxima comissão e mesmo assim receber processos para analisar, precisamos distribuir as atribuições para cada conselheiro. A Dra. Vitória informa que vai direcionar os

processos que iria para conselheira para outros conselheiros caso o conselho não vislumbre impedimento neste ato. Sem manifestações é então feita a redistribuição. A Dra. Vitória faz a leitura e pede aprovação da

Resolução 09. A conselheira Andrea representante da AREA, pergunta de qual foi feita a leitura, Vitória responde que a leitura realizada foi da Resolução 09, colocando a conselheira Isabela como presidente, neste

momento a conselheira Rosalva justifica a ausência da Kanindé. Vitória novamente pede a aprovação da resolução 09, aprovada pela maioria absoluta. Segue para aprovação da Resolução 10, que Nomeia membros para

compor a Comissão Temporária de revisão e Alteração do Regimento Interno do Conselho de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA; Presidente: Roberto Jarbas Moura de Souza (ACEP); Membro: Rosalva Ferreira da

Silva ( FECOMERCIO); Membro: Isabela Esteves Cury Coutinho (UNIR); Membro: Francilei de Jesus Dias (SEMUSA), após a leitura a Dra. Vitória pede aprovação. Aprovada pela maioria absoluta. O conselheiro Felipe

levantou a questão de nomeação sobre ser feita por Portaria, a conselheira Rosalva pergunta se é por portaria ou resolução; A Dra.Vitória responde que não conseguiu encontrar no regimento a obrigatoriedade de ser

realizada a nomeação por portaria, visto que a portaria é ato discricionário do presidente e as resoluções são aprovadas em colegiado, e por estarmos aprovando a pauta em colegiado, se trata de uma resolução. A conselheira

Isabela diz que na universidade toda criação é feita por portaria e pergunta a Dra.Vitória se são feitos por resolução em outros conselhos; A Dra.Vitória responde que sim e Isabela pede que siga como nos outros conselhos.

A Dra. Vitória pede para seguir para pauta sexta, pela necessidade de distribuir os processos para os conselheiros e como haverá a apresentação do projeto do Terminal Rodoviário não haverá tempo para leitura de processos.

Informa ainda que se o conselheiro não estiver na reunião, mesmo assim será informado e receberá os processos. Conselheiro Adonildo Menezes de Lima; Processos: 16.05224.00.202- Pedro Ricardo de Souza,

16.05214.00.2021 - Samuel Gomes Souza, 16.05291.00.2021 - Cármen Tereza Velanga, 16.05021.00.2021 - CAERDE, 16.03608.00.2020 - J. Damião Neto. Conselheira Iasmin de Magalhães O. Lopes, 16.03639.00.2020 -

CAERD, 16.10904.00.2018 - José de Souza Batista, 16.05150.002021 - Mastter Moto, 16.03503.00.2020 - Hermasa; Conselheiro Saymon de Albuquerque, 16.03564.00.2020 - Adna da Silva Sales, 16.03088.00.2019 - E.

E. E. F. Maria Carmosina Pinheiro;Conselheiro Huéliton Mendes Rodrigues, 16.1170.00.2012 - SESDEC, 16.03028.00.2019 - Maria das Dores de Alencar,16.05188.00.2021 - Nutriporto, 16.03758.00.2020 - Cerâmica

Santa Catarina; Conselheiro Francilei de Jesus Dias, 16.10531.00.2018 - Sincodiv, 16.03641.00.2020 - Fábrica de Gelo Souza, 16.05137.00.2021 - Ipê Empreendimento Imobiliario; Conselheira Rosalva Ferreira da Silva,

16.10864.00.2018 - José Adelson, 16.03674.00.2020 - Rene de Souza, 16.03172.00.2019 - Adelson de Oliveira;Conselheiro Rafael de Souza Macedo, 16.03294.00.2019 - oasis, 16.1316.00.2015 - I e N Comércio de

Alimentos, 16.03122.00.2019 - Condomínio Garden Club, 16.20095.00.2017 - Rondocap; Conselheiro Elias Correa Alves, 16.05057.00.2021 - Condomínio Jequitiba, 16.03799.00.2020 - Eliana de Oliveira,

16.03216.00.2019 - Sebastião Vercilio; Conselheira Deborah Monteiro dos Santos, 16.05140.00.2021 - Domingos Reinaldo, 16.03100.00.2019 - Silvia de Souza, 16.03132.00.2019 - Antônio Barbosa. Após, a Dra.Vitória

informa aos conselheiros que há a necessidade de uma Visita Técnica via Excursão para o Lago Maravilha, Lago Cujubim e Parque Natural e pede a confirmação dos conselheiros. Isabela fala que a data do dia 23/04 que

havia sido indicada para a excursão foi ingrata, pois muitos conselheiros não estarão na cidade por conta do feriado e pede a mudança da data para o dia 30 de abril. Dra. Vitória informa que providenciará a alteração. A

conselheira da AREA, pergunta se o titular e o suplente poderão ir para a excursão. Dra. Vitória informa que precisa primeiro da confirmação dos conselheiros para verificar a disponibilidade do ônibus e se necessário e

possível poderá verificar a disponibilidade de se colocar mais carros à disposição. O conselheiro Roberto Jarbas, parabeniza o idealista desta excursão seguido pela conselheira Isabela, que também informa que já teve um

pedido de visita ao Lago Cuniã. Em seguida, Dra. Vitória pede a apresentação do Projeto do Terminal Rodoviário da Cidade de Porto Velho, que será apresentado pelo servidor da SEMESC o Senhor Otavio Menezes. O

Senhor Otávio pede para que a Dra.Vitória coloque o vídeo da Rodoviária para os conselheiros assistirem, pois isso contribuirá bastante para a apresentação. A Dra.Vitória informa aos conselheiros que o vídeo não tem

áudio. Após a apresentação do vídeo, o Senhor Otávio informa sobre a canalização que foi feita em 2015 e ressalta a importância da posição do comdema se aprovam ou não o Decreto de Utilização Pública. Otávio informa

que tem que ser através de Decreto, por este motivo precisa da aprovação do conselho. O conselheiro Roberto Jarbas pergunta qual será a intervenção nesta área. Senhora Luciana Arquiteta da SEMESC informa que não

haverá nova intervenção, todas as árvores serão preservadas e que a entrada do prédio se dará pela Carlos Gomes, sobre a área do canal não haverá construção sobre ele, será arborizado com espécies próprias da nossa

região, informou que tentou respeitar o máximo do que já existia. O conselheiro Elias fala que os conselheiros poderiam fazer uma visita no local. O Senhor Otávio pede para a Dra.Vitória passar as fotos do local para poder

explicar melhor as dúvidas dos conselheiros. Após as fotos e a explicação do Senhor Otávio a conselheira Isabela perguntam se a área que fica ao redor do canal será arborizada e se vai ser de uso social e pergunta quem vai

tomar conta do local. O Senhor Otávio informa que no canal não haverá nenhuma intervenção pois já foi feito em 2015 o canal já está canalizado, vamos construir no terreno, mas não em cima da canalização. O conselheiro

Roberto Jarbas pergunta se não vai haver nenhuma intervenção no canal, qual foi o fundamento usado pela PGM para passar pelo conselho, tendo sido somente pela regularização do que já foi feito. A conselheira Rosalva

perguntou se caberia uma audiência pública. O Senhor Otávio responde que não. A conselheira Isabela informa que deveria ter uma arborização, deveria está incluído no projeto além de ficar um lugar agradável e bem

bonito, seria uma forma de compensação. Luciana arquiteta informa que o projeto de arborização já está incluído, mas somente o da rodoviária e não do canal, só terá arborização próximo ao canal. O Senhor Otávio pede a

votação para aprovação se não houver mais dúvidas. Fica aprovado o decreto de utilidade pública. A conselheira Isabela mantém a sugestão, que seja feito uma arborização em outra área de APP, tendo em vista que várias

áreas de APP estão precisando de arborização. A Dra. Vitória pede uma reunião extraordinária para que seja feita leitura de processos, ela ficará responsável por marcar a data e enviar por email para os conselheiros.

Finalizadas as pautas e nada mais a se tratar, a reunião foi finalizada às 11h00min. Eu, Evany Magda, secretariei e lavrei esta ata.

Lista de Presença Lista de Ausência

Jarbas Souza -ACEP SEMFAZ

Carlos Troncoso - ACEP SEMPOG

Vanderlei Oriani - CDL CREA

Rosalva Ferreira - FECOMÉRCIO SÃO LUCAS

Paulo Honorato - SIMPI KANINDÉ

Jose Zacarias - SEMED  
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Porto Velho, 12 de abril de 2022.
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Elias Alves - RAIZ NATIVA  

Isabela Coutinho - UNIR  

Laís Mary Carvalho - SEMAGRIC  

Andrea Menezes - AREA  

Adonildo Menezes - AREA  

Francilei Dias - SEMUSA  

Luís Carlos Ferreira - CATANORTE  

Vitória Bosco - SEMA  
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