
 
               Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA biênio 2018-2019 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Data: 22 DE AGOSTO DE 2018 Horário:09h25min 

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

Pauta: 

1. Apresentação de nova grade – Composição poder público; 

2. Zona de Amortecimento da UC Monumento Natural dos Costões Rochosos – Taxa de Permeabilidade; 

3. Consolidação de trilha da ARIE de Itapebussus – P.A. n° 26100/2017 - AMAFLOR; 

 

Conselheiros Presentes: 

Sr. Jorge Ronaldo Paes Leme (Presidente) 

Sr. Pomponet Rangel Rodrigues (Titular SESEP) 

Sr. Max José de Almeida (Titular SAAE) 

Sr. Whitson José da Costa Júnior (Titular ICMBIO) 

Sr. Victor Hugo Santos (Titular PARÓQUIA N Srª CONCEIÇÃO) 

Sr.Marcos Vaz de Campos (Suplente PARÓQUIA N Srª CONCEIÇÃO) 

Sr. Rogério Câmara (Titular MARE) 

Sr. Maycon Nunes Squeira(Titular NEABC) 

Srª Mônica Pires Sant’ana Maciel (Titular OAB – 52°SS) 

Sr.ª Bruna Rocha Oliveira (Titular AERO) 

Conselheiros que justificaram ausência: 

Sr.ªMarianna R G Cavalcante (Titular CILSJ)  

 

Participantes Convidados: 

Sr. ª Silvana Faria Sarzedas – SEMAP 

Sr. ª Andréa Rodrigues Gomes – SEMAP 

Sr. Edgar Alves da Rocha - SEMAP 
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Deu-se início a abertura da 3ª reunião extraordinária com a palavra o Sr. Jorge Ronaldo Paes Leme que conduziu 

sua própria apresentação seguido por Srª Rute que informou sobre as únicas mudanças sofridas pelo poder público 

na composição da grade: SEMAP e SEMEDE concluindo assim o que se refere ao primeiro item da pauta. A Srª 

Silvana, bióloga da SEMAP, deu início ao segundo item da pauta,justificandoo motivo da indicação em breve 

resumo sobre o que o Plano de Manejo determina e sobre a insuficiência de parâmetros para a composição da área 

reservada a permeabilidade da Zona de Amortecimento da UC Monumento Natural dos Costões Rochosos, 

implicando em insegurança na análise do técnica quando solicitada.Sr. Max pediu a palavra e citou situações 

semelhantes no passado e chamou a atenção para a diferença entre Zona de Amortecimento e Área de Preservação 

Ambiental. Sr. Rogério sugeriu então que uma equipecomposta por técnicos da PMRO se reunissem para estudo e 

posteriormente apresentassem a proposta quanto aos critérios para a composição da área permeável na Zona de 

Amortecimento. Sr. Max sugeriu que seja incluído neste grupo técnicos da SEMOP, apontou a necessidade da 

revisão do Plano de Manejo, porém, devido a demanda técnica entende que o problema possa ser sanado com uma 

Resolução CMMA, visto o Conselho ser também o órgão gestor da Unidade.As propostas foram aprovadas por 

todos. A Srª Silvana inicia o terceiro e último item da pauta enfatizando a importância da deliberação do CMMA 

sobre a pauta por ser gestor da ARIE. Contextualiza a utilização do caminho que se deu a princípio de forma 

espontânea por um número reduzido de pessoas e de como este cenário mudou impactando negativamente a 

ARIE. O Sr. Jorge Maia, representante da Associação de Moradores e requerente do pleito, explanou sua visão 

como morador, como participante ativo em ações envolvendo aquela e outras áreas no entorno, as dificuldades 

compartilhadas por todos os envolvidos na proteção daquele ambiente, destacou o desejo de repetir nesta área o 

que segundo ele em uma ação compartilhada entre ele, a ONG MARE e o poder público foi bem sucedida em 

outro ponto da ARIE. O Sr. Ronaldo se colocou a disposição para mediar possível resistência por parte do 

proprietário por se tratar de área particular, relatou algumas experiências quanto a responsabilidade compartilhada 

nestes casos considerando a atualidade. Após as devidas discussões e posicionamentos dos conselheiros, definiu-

se pela aprovação ao pleito. Finalizando, após informes dos presentes, foram apresentadas as seguintes sugestões 

de pautas: Sr. Rogério, vice-presidente sugeriu que seja definida a criação das Câmaras Técnicas principalmente 

quanto a coleta seletiva atendendo os termos da Conferência; o Sr. Max sugeriu que seja deliberado sobre o uso de 

recursos do FMMA para custeio de elevatória para atender a UC Parque Natural dos Pássaros. Nada mais havendo 

a tratar, eu, Rute Silvino lavrei a presente ata que será lida por todos e após aprovação devidamente assinada. 

 

 

RONALDO PAES LEME 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

 Agricultura e Pesca. 
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