
 

 
                             Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA biênio 2018-2019 

 

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Data: 11 DE DEZEMBRO DE 2019                         Horário: 09h 

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

Pauta:   

1. Projeto de arborização urbana; 

2. Plantios de recuperação ambiental e medidas compensatórias; 

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

4. Revisão de planos de manejo das Unidades de Conservação Municipais. 

5. Informes Gerais. 
Conselheiros Presentes: 

Sr. Wilson Eigi Iwasa (Titular ABTEHMA) 

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

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

Sr. Gilberto Moreira dos Santos (Titular Paróquia) 

Sr. Guilherme Botelho Mendes (Titular CILSJ) 

Sr. Rodrigo Bacellar Mello (Suplente REBIO) 

Sr. Nestor Prado Junior (Titular SEMAP – Presidente) 

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. Flávio Silva Machado (Titular UFF) 

Titular e Suplente do SAAE-RO 

Participante Convidado: 

Sr. Robson dos Reis Santos 
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Aos onze dias do mês de dezembro de 2019, no auditório Rovani de Souza Dantas, às 09h40min, o Presidente, Sr. 

Nestor Prado Junior, deu início a 12ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Informou que a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca vem buscando trabalhar a arborização urbana com 

sua própria estrutura, através de seus técnicos. Foram escolhidos pontos específicos as margens da rodovia Amaral 

Peixoto, a rotatória do Ouro Verde, Colinas, todas áreas públicas. A intensão é estender o plantio até o Âncora na 

rodovia e em paralelo arborizar algumas ruas. O Secretário pretende viabilizar uma parceria com a CEDAE, que 

desenvolve um projeto de produção de mudas de árvores nativa usando a mão de obra de apenados, visando 

absorver mudas, citou o exemplo de um projeto piloto em rio Guandú e Macacú com bons resultados. Sr. Rogerio 

destacou que o Conselho já havia sinalizado para construção de um corredor, evitando usar vegetação de especies 

exóticas,buscando favorecer a fauna. Sr. Nestor ponderou a necessidade de se realizar um estudo das espécies 

invasoras. Sr. Robson sugeriu o plantio de frutíferas na arborização urbana. Sr. Nestor explicou que existem 

pontos positivos e negativos, um deles é não ser recomendado a atração de crianças para rodovia. Tratando do 

segundo item de pauta: Plantios de recuperação ambiental e medidas compensatórias, o Presidente informou que 

prioritariamente serão realizados no Parque Municipal Roberto Cação. No tema seguinte da pauta foram 

apresentados os andamentos dos quatro processos. Processo – Objeto – Situação; 30287/2017 - Ponte do Parque 

dos Pássaros PLC – Análise da Minuta do Edital; 34045/2019 - Publicação livro REBIO União - SEMAP – 

Justificativa da aquisição; 34247/2017 - Monitoramento poços do Cemitério - SEMOP – Atualização da planilha 

orçamentária; 39738/2019 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - SEMAP – Justificativa da 

contratação. Os demais pedidos não viraram processo, alguns estão aguardando o memorando e o termo de 

referência do departamento responsável. O Presidente explanou sobre as difilculdades com o andamento dos 

processos, a procuradoria geral do municipio realiza questionamentos diveresos, acabamos de atender um, logo 

aparece outro questionamento. Com relação a revisão de planos de manejo das Unidades de Conservação 

Municipais, senhor Nestor afirmou a necessidade da formação de um grupo interno na SEMAP, para vislumbrar 

as principais necessidades, a priori a APA da Lagoa de Iriry, mas também existem alguns processos referentes ao 

Monumento Natural dos Costões Rochosos. Sr. Rogério questionou qual a finalidade da revisão na APA. Sr. 

Nestor explicou que precisa criar uma sede do Centro de Defesa Ambiental – CDA, com auditório, apontar e 

redefinir o espaço, assim como nomear gestores para cada UC e com unidade administrativa para gestão. Sr.ª 

Mônica pondeou que a revisão também é necessária pra atualizar as atividades econômicas a serem desenvolvidas 

na lagoa como: kitesurf, stand up paddle, etc. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de 

todos e dispensou os presentes às 10h e 40 min. E eu, Mônica Linhares da Silva, lavrei a presente, que será 

assinada pelo Senhor Presidente e Conselheiros presentes. 

 

 

 

Nestor Prado Junior  

Presidente do CMMA 

 


