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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Data: 11 DE SETEMBRO DE 2019                         Horário: 09h 

Local: Auditório Rovani de Souza Dantas - Parque Natural Municipal dos Pássaros 

Pauta:   

1. Instalação de Antena de telefonia na ZOC-2 da APA da Lagoa de Iriry; 

2. Andamento dos pedidos de compras com recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA; 

3. Aprovação do orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA para o exercício 2020; 

4. Informes Gerais. 

Conselheiros Presentes: 

Sr. Rogério Câmara (Titular MARE – Vice-Presidente) 

Sr.ª Uellem C. de Carvalho Bilro (Titular 5º GE/RJ) 

Sr.ª Querlen P. de Carvalho (Suplente OAB – 52°SS) 

Sr. Guilherme Botelho Mendes (Titular CILSJ) 

Sr.ª Juliana Gomes Paula (Suplente SAAE-RO) 

Sr.ª Mônica Linhares da Silva (Suplente SEMAP) 

Sr.ª Eliane Camacho de Moraes (Titular SEMEDE) 

Sr. Roni Claudio Braz dos Santos (Titular SESEP) 

Sr.ª Andréa M. R. Costa (Titular PGM) 

Entidades que justificaram suas ausências:  

Titular e Suplente da Associação RAÍZES 

Sr. Wilson Eigi Iwasa (Titular ABTEHMA) 

Sr. Gilberto Moreira dos Santos (Titular Paróquia) 

Sr. Flávio Silva Machado (Titular UFF) 

 

Participantes Convidados: 

Sr.ª Nathalia Ferreira – SEMAP 

Sr. Jolnnye R. Abrahão - SEMAP 

Sr.ª Suely Luzia Pereira - SEMAP 
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Aos onze dias do mês de setembro de 2019, no auditório Rovani de Souza Dantas, às 09h35min, o Vice-

Presidente, Sr. Rogério Câmara, deu início a 11ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Informou que a Procuradoria Geral do Município - PGM indeferiu a instalação de Antena de telefonia na ZOC-2 

da APA da Lagoa de Iriry. Passando para o segundo item da pauta a Sr.ª Suely foi convidada a falar sobre o 

andamento dos pedidos de compras com recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA. Ela disse que 

estava representando a Sr.ª Ninah que está responsável pelo orçamento do FMMA, e que todos estão muito 

preocupados com a abertura dos processos com os pedidos, e que na semana anterior conseguiram fechar dois 

pedidos: livros e folders da REBIO União, e as duas pick-ups. Embora tenham sido reservados os dois veículos 

Renault Duster, ao efetivar o pedido, a ata de registro de preços da SEMAD já estava esgotada. Como já estavam 

aprovados, os dois veículos tipo pick-up, com tração 4x4, e os mesmos atenderão melhor a Secretaria, foi montado 

pedido. Com relação ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Sr. Jolnnye apoio na 

elaboração do termo de referência na gestão anterior e está auxiliando na atualização dos orçamentos. Sr. Jolnnye 

informou que anteriormente a PGM havia aprovado a modalidade de licitação de técnica e preço, e a controladoria 

barrou o andamento do processo. Destacou que com a ausência deste plano o município fica inelegível para 

participar de editais e com isso está deixando de receber verbas importantes. Sr. Rogério perguntou se esse 

processo será custeado com recursos do fundo. Sr. Jolnnye explicou que estão atualizando os orçamentos e já 

conseguiram quatro. Um orçamento estava fora da curva, por estourar o valor com relação aos demais. Valores 

dos orçamentos: a) R$281.777,03; b) R$309.000,00; c) R$363.650,00 e d) R$421.000,00. Excluindo-se o 

orçamento mais alto, a média ficou entorno de R$317.000,00 e o pedido deve ser elaborado com um valor 

próximo. Sr. Rogério perguntou se as empresas possuem experiência no ramo, e Sr. Jolnnye afirmou que sim e 

disse que fez um levantamento dos editais com essa modalidade para ter uma noção do valor médio também. Sr. 

Rogério afirmou que por ocasião da licitação tem que haver um acompanhamento de um técnico para não haver 

problemas na execução por questões financeiras e de falta de capacidade técnica. Sr.ª Suely assegurou que 

acompanhará de perto a licitação e é muito importante a presença do conselho na licitação também. Sr. Jolnnye 

apontou a necessidade de se criar uma comissão de 3 ou 4 pessoas para avaliar a proposta técnica das empresas, é 

importante ter um representante do CMMA também, para auxiliar na avaliação da proposta que possua melhor 

TÉCNICA e PREÇO. Durante a licitação a tendência é cair um pouco o valor. Sr. Rogério perguntou uma vez que 

o Conselho ratifique, após a licitação quando se inicia os trabalhos. Sr.ª Suely disse que depende primeiro da 

análise deste processo que é bastante complicada. Sr. Rogério destacou que essa decisão foi aprovada entre 2013 e 

2014, há um excedente e temos que justificar a demora na contratação. Para Sr.ª Mônica quando o Conselho 

aprovou o plano de aplicação dos recursos do FMMA, isso funciona como um banco de projetos que assim que se 

consegue montar os pedidos de compra e/ou contratação, vamos dando ciência ao Conselho, nada andará sem a 

anuência do Conselho. Sr.ª Suely apresentou o orçamento do FMMA para o exercício de 2020, que ficará em 

R$300.500,00, baseado nos valores arrecadados nos últimos anos com o licenciamento ambiental. Informou ainda 

que o documento a ser encaminhado para a Câmara será excluído o elemento de despesa MANUTENÇÃO DA 

UNIDADE. O Conselho se manifestou favorável a previsão orçamentária e a alteração apontada, tendo em vista 

que essa já foi uma reivindicação deste Conselho para o exercício de 2019. Passando para os informes gerais Sr.ª 

Mônica convidou os conselheiros para participarem dos eventos da SEMAP: Dia 21/09/19 – Dia da Árvore, às 9 

horas, será realizado  um mutirão com servidores da SEMAP para plantio de mudas no canteiro às margens da 
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rodovia, próximo à sede da prefeitura no lado do bairro jardim Bela Vista e da base do CDA; Dia 22/09/19 - Dia 

Mundial de Limpeza de Praias, às 8 horas, início na trilha de Itapebussus na rodovia Amaral Peixoto. O evento 

será em parceria com o Tayra Ecoparque, será realizada a limpeza das praias em Itapebussus e Mar do Norte; Dia 

22/09/19 – Ação de plantio e limpeza no manguezal, das 09 às 11 horas, com os Desbravadores de Cristo e alunos 

do Curso de Plantas Fitoterápicas. Ponto de encontro na escola Francisco de Assis (rua Bangu). O evento contará 

com o apoio da Aiuká Consultoria Ambiental, que disponibilizará água, frutas, saco de lixo e luvas de 

procedimentos, para os participantes; e também no Dia 22/09/19 – será celebrado o 5º Encontro da Primavera, de 

8 às 18 horas, com programação diversificada no Parque dos Pássaros, que contará com o apoio e participação de 

vários parceiros. Sr.ª Uellem informou que o Grupo de Escoteiros fará um MutCom (Mutirão Comunitário), 

explicou que todos grupos de escoteiros no Mundo devem fazer ações de mutirão comunitário, a ação 

revitalização será realizada na praça Ladice dos Santos Oliveira. Sr.ª Uellem perguntou se é possível receber 

mudas de árvores para plantio na praça. Sr.ª Mônica orientou que a representante do grupo de escoteiros faça uma 

solicitação formal através de ofício ou e-mail, para que a SEMAP se pronuncie, mas alertou que quem 

determinará a espécie, local e necessidade do plantio será o engenheiro agrônomo responsável pela arborização. 

Sr.ª Mônica informou que inscreveu o município no edital da ONG Recicleiros para auxiliar na implantação da 

coleta seletiva no município, independente do projeto que a CT Coleta Seletiva está desenvolvendo, esse vai 

continuar pois não há garantias que Rio das Ostras seja um dos 12 municípios a serem contemplados no edital. Sr. 

Rogério que está concluindo o projeto, disse que conversou com várias empresas e pessoas envolvidas com coleta 

seletiva, e muitas demonstraram interesse em comprar o material segregado. Disse que temos alguns desafios 

como: arrumar um local para auxiliar na logística e funcionar como um depósito temporário, também está prevista 

a contratação de algumas pessoas com carteira assinada. Sr. Rogério divulgou que a ONG MARE realizará uma 

feira na Boca da Barra no dia 05 de outubro, que contará com várias atrações e parcerias. Solicitou que por 

ocasião do evento que as pessoas levem óleo de cozinha usado. Nada mais havendo a tratar o Vice-Presidente 

agradeceu a presença de todos e dispensou os presentes às 10h e 28 min. E eu, Mônica Linhares da Silva, lavrei a 

presente, que será assinada pelo Senhor Vice-Presidente e Conselheiros presentes. 

 

 

 

Rogério Câmara 

Vice-Presidente do CMMA 

 

 


