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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Data: 12 DE DEZEMBRO DE 2018                         Horário: 9:00 

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

Pauta: 
1. Análise e Parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente: 

1.1. A consolidação dos Programas e Ações de Governo, do FMMA, para o exercício 2019; 

1.2. A previsão de receita e de despesa, específicas do FMMA, para o exercício 2019; 

2. Informes Gerais. 

Conselheiros Presentes: 

Sr. Wilson Eigi Iwasa (Titular ABTEHMA) 

Sr.ª Bruna Rocha Oliveira (Suplente AERO) 

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

Sr. Daniel Malusa Zanuzzio (Titular 5º GE/RJ – 2º Tesoureiro) 

Sr. Maycon Nunes Siqueira(Titular Associação RAÍZES) 

Sr.ª Mônica P. Sant’ana Maciel (Titular OAB – 1ª Tesoureira) 

Sr. Flávio Silva Machado (Titular UFF) 

Sr. Whitson José da Costa Junior (Titilar ICMBIO) 

Sr.ª Silvana Faria Sarzedas (Titular SEMAP - Presidente) 

Sr.ª Mônica Linhares da Silva (Suplente SEMAP-1ª Secretária) 

Sr.ª Eliane Camacho de Moraes (Titular SEMEDE) 

Participantes Convidados: 

Sr.ª Roberta Barbosa – NEA –BC 

Sr.ª Gisely Mendes – NEA –BC 

Sr.ª Marcelo Tadeu – NEA –BC 

Sr. Marcelo Coelho – Morador 

Sr.ª Nathalia Ferreira - SEMAP 

Sr. Mario Alves Baião Filho – SEGEP 

Sr. André Arrigoni – SEGEP 

Sr. Marcio Senna – SEGEP 

Sr. Vinícius Barão Soares - AERO 
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Aos doze dias do mês de dezembro de 2018, no auditório Rovani de Souza Dantas, às 09h30min teve inicio a 5ª 

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras-CMMA, com a seguinte 

pauta: 1) Análise e Parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente: 1.1) A consolidação dos Programas e 

Ações de Governo, do FMMA, para o exercício 2019; 1.2) A previsão de receita e de despesa, específicas do 

FMMA, para o exercício 2019; 2) Informes Gerais. O Vice-Presidente, Sr. Rogério Câmara deu boas vindas à 

nova Secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca Sr.ª Silvana Sarzedas. E disse simpatizar com a maneira 

de conduzir as coisas com objetividade. Sr.ª Silvana agradeceu e comentou estar à frente da pasta de Meio 

Ambiente e se sente bastante a vontade, sempre tocou as coisas com parceira e pretende continuar assim nesta 

gestão. Sr. Daniel disse estar muito feliz com a escolha da atual gestão. Sr.ª Mônica leu a pauta e apresentou o 

Secretário de Gestão Pública, Sr. Mário Alves Baião Filho, também servidor efetivo do Município de Rio das 

Ostras. Com a palavra o Sr. Mário perguntou se todos haviam recebido a minuta da PPA e da LOA que foram 

encaminhadas à Câmara dos Vereadores. Sr.ª Mônica informou que os documentos foram encaminhados junto 

com a convocação para 5ª reunião extraordinária do CMMA. Prosseguindo em sua fala, Sr. Mário informou que 

foram construídos com a Secretaria os indicadores que devem ser acompanhados e podem ser modificados a 

qualquer momento. As Ações Orçamentárias propostas pela SEMAP, com suas finalidades e metas a serem 

alcançadas, esses instrumentos orçamentários podem ser revisados. Normalmente em junho são encaminhadas 

solicitações para revisão das PPA’s. A LOA é prevista de acordo com que se espera arrecadar para o ano seguinte 

e direcionar como os recursos serão alocados nas ações orçamentárias. O superávit é introduzido no orçamento 

quando se fizer necessário. Naquela ocasião o saldo do FMMA era em torno de um milhão e cem mil reais. Sr.ª 

Silvana argumentou que talvez a capacidade de arrecadar seja maior que a capacidade de gastar os recursos. Sr. 

Rogério ponderou que gostaria que fosse realizada uma reunião mais técnica para verificar a possibilidade de se 

utilizar os recursos de forma mais prática. Segundo Sr.ª Silvana o atual prefeito tomou medidas drásticas e 

processos licitatórios não podem ficar parados mais que três dias. Sr. Rogério ponderou que o Conselho sempre 

aprovou os projetos, a verba do fundo deve ser empregada pensando a cidade no futuro. Acredita que uma solução 

seria a criação de Câmaras Técnicas e convidar universidades para criar projetos e programas. Citou ainda o 

exemplo que Conselho aprovou a compra de Van, mas a aquisição deve estar atrelada a Educação Ambiental, 

senão perde o foco e o FMMA estará pagando despesas de custeio como conta de luz. Sr.ª Silvana ponderou que a 

atual gestão está reordenando o CMMA e o FMMA, trouxe de volta a Servidora Mônica Linhares para agilizar o 

CMMA, colocar o FMMA para funcionar e tratar da imagem da SEMAP. Sr. Rogério perguntou qual era o 

objetivo da matéria estar vindo ao conhecimento do Conselho, se já havida sido votada no dia anterior na Câmara. 

Sr. Mário informou que para o exercício de 2019 será diferente, o orçamento será divulgado em 28/02/2019 e 

31/08/2019 para reunir e discutir sobre o assunto. Sr. Rogério comentou que o Regimento Interno do CMMA foi 

alterado para que a plenária tenha conhecimento antecipado dos assuntos a serem tratados nas reuniões. Está com 
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muito animo com a nova gestão, e solicita que a mesma se aproxime da população e do Conselho, concluiu que 

gostaria de ver as ações aprovadas pelo Conselho sendo implementadas. Sr. Mário disse que existem varias formas 

de obter a participação popular, mas a SEGEP está estudando novas formas para se discutir. Em março haverá 

uma discussão mais técnica sobre o orçamento da Prefeitura, mas em setembro será necessário ampliar a 

discussão. Sr.ª Gisele/NEA-BC fez três perguntas ao Secretário da SEGEP: 1ª) Se houve convocação para votação 

da PPA na Câmara dos Vereadores? 2ª) Quem construiu a PPA se foi a SEGEP? 3ª) e Se o quadro de despesas é 

Secretaria que faz, e como a população pode contribuir já que o POP está desmobilizado? Sr. Mário disse que 

nunca se fez isso de abrir para população o orçamento antes de ser fechado. Informou que a convocação para 

votação não é da competência do Executivo e o Legislativo entraria naquela data em recesso. Os indicadores são 

as secretarias que determinam afinal a SEGEP não tem como saber a necessidade de cada uma. A novidade para o 

orçamento de 2019 são as emendas impositivas. Ponderou ainda que a Lei Orgânica já determina que o orçamento 

se torne mais técnico e menos político. Sr. Wilson lembrou que a PPA e LOA foram aprovadas na noite anterior 

pelos vereadores, independentemente do que o CMMA aprovasse ou não naquela data. Sr. Mário ponderou que 

instrumentos orçamentários não foram modificados, se trata do mesmo texto há três anos. Sr. Rogerio questionou 

a Ação Orçamentária – MANUTENÇÃO DE UNIDADE, cuja finalidade não esta de acordo. Sr. Mário que esse 

texto é padrão para manutenção da unidade do FMMA, se este vier a ter um espaço físico próprio. Sr. Rogério 

afirma que a Lei de criação do CMMA determina que a SEMAP dê todas as condições para funcionamento do 

CMMA/FMMA. Sr. Mário ratificou que se trata de um texto padrão e aconselho a não engessar o orçamento para 

não ter problemas no futuro. Sr. Rogério discordou e disse ser contra abrir esse leque de opções e incorrer no erro 

como foi o pagamento da coleta de lixo no valor de hum milhão e quatrocentos mil reais. Hoje todas as despesas 

são continuas, não há projetos com inicio, meio e fim. Sr. Mário perguntou o que isso pode vir afetar o futuro do 

orçamento, não era nenhum fato novo. Sr.ª Mônica Maciel disse se sentir pressionada a votar, com a apresentação 

dos fatos com prazo tão apertado. Segundo Srª Silvana não é porque está previsto no orçamento que significa que 

será gasto, até porque depende de aprovação do Conselho e assinatura do Tesoureiro junto com a Presidente. Sr. 

Mário destacou que em janeiro o Conselho pode solicitar o remanejamento da verba e zerar essa ação 

orçamentária. Sr. Rogério afirmou que não pode aprovar uma coisa que vai contra a legislação em vigência. Após 

breve discussão os conselheiros aprovaram o parecer a seguir: “PARECER - CONSIDERANDO que a Lei 

Municipal nº 1286/2008, que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, dispõe em seu artigo 3º que a 

execução dos recursos do Fundo será apreciado pelo CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, que 

terá competência para sugerir os critérios e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo; fiscalizar a 

aplicação dos recursos, bem como opinar na proposta orçamentária apresentada pela SEMAP. Fica, este 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, ciente e opina pela aprovação da revisão das ações de gestão, com a 

consolidação dos Programas e Ações de Governo para o FMMA, para o Plano Plurianual (2018/2021), e pela 

aprovação da Previsão de receita e de despesa, específicas do FMMA para o exercício de 2019. Ressalva-se 

contudo, a aprovação da ação orçamentária intitulada de “Manutenção da Unidade” ao retorno da matéria na 

primeira reunião do CMMA para revisão de sua “finalidade” com previsão para 2019.” Nos informes gerais Sr.ª 

Silvana destacou que o Conselho precisa dar andamento as Câmaras Técnicas, sugeriu que a 1ª Secretária 

encaminhe ao Conselheiros a relação das Câmaras com reuniões agendadas. Sr. Flavio acredita que seja melhor 

trabalhar com um grupo grande do que com grupos pequenos. Sr. Rogério argumentou que só entra em grupos de 

trabalho onde possa ser relator ou revisor da matéria a ser encaminhada ao plenário. Após discussão ficou 

decidido que será montado um calendário das reuniões das Câmaras Técnicas, para primeira reunião do ano feche 

os grupos de 15 em 15 dias. Sr.ª Silvana determinou verificar material para montar processo de compra de folder e 

livro da REBIO União. Sr. Maycon apontou que no Forum de Saneamento Basico não teve participação dos 

Conselheiros e ponderou que precisamos participar desses eventos.Nada mais havendo a tratar a Presidente 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h e 40 min. E eu, Mônica Linhares da Silva, lavrei a 

presente, que será assinada pela Senhora Presidente e Conselheiros presentes. 

 

Silvana Faria Sarzedas 

Presidente do CMMA 

 


