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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Data: 15 DE MAIO DE 2019                         Horário: 9:00 

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

Pauta: 
1. Apresentação do Relatório Anual de Gestão do FMMA, exercício 2018; 

2. Elaboração de Parecer sobre as Contas do FMMA, exercício 2018; 

3. Aprovação de troca de características dos veículos, para atendimento da ata de registro de preços; 

4. Projeto de Revitalização das Áreas Verdes do Município de Rio das Ostras, com a participação comunitária e 

municipal em educação ambiental, plantas medicinais e fitoterapia (CEDRO e ABTEHMA);  

5. Informes Gerais. 

Conselheiros Presentes: 

Sr. Wilson Eigi Iwasa (Titular ABTEHMA) 

Sr. Almir Correa (Titular AERO) 

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

Sr. Vitor da Silva e Souza (Titular Associação RAÍZES) 

Sr. Flávio Silva Machado (Titular UFF) 

Sr. Juliana Gomes Paula (Suplente SAAE) 

Sr. Rodrigo Bacellar Mello (Suplente 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) 

Sr. Márcio Silva de Almeida (Suplente SESEP) 

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

Participantes Convidados: 

Sr.ª Gisely Mendes – Associação Raízes 

Sr. Wilson Soares – morador APA da Lagoa de Iriry 

Sr. Glaudamar Padilha - morador APA da Lagoa de 

Iriry 
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Aos quinze dias do mês de maio de 2019, no auditório Rovani de Souza Dantas, às 09h40min foi alcançado o 

quórum para realização da 6ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras-

CMMA, com a seguinte pauta: 1) Apresentação do Relatório Anual de Gestão do FMMA, exercício 2018; 2) 

Elaboração de Parecer sobre as Contas do FMMA, exercício 2018; 3) Aprovação de troca de características dos 

veículos, para atendimento da ata de registro de preços; 4) Projeto de Revitalização das Áreas Verdes do 

Município de Rio das Ostras, com a participação comunitária e municipal em educação ambiental, plantas 

medicinais e fitoterapia (CEDRO e ABTEHMA); 5)Informes Gerais. Foi realizada a leitura do Relatório Anual de 

Gestão do FMMA e da Minuta do Parecer sobre as Contas do FMMA, exercício 2018. Os conselheiros discutiram 

sob os valores apresentados, foi solicitado o auxílio da Sr.ª Ninah Pinheiro, que tirou dúvidas a respeito do 

balancete das contas do FMMA 2018 e corrigiu as informações apresentadas no Relatório de Gestão. Após os 

conselheiros presentes emitiram o seguinte parecer: “Com base na análise do balancete das despesas do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente - FMMA durante o exercício de 2018, consideramos as contas do FMMA como 

REGULARES SEM RESSALVA.” Ficou acordado, que a secretaria do CMMA, fará o encaminhamento do 

Balancete atualizado assim que a Secretaria de Fazenda disponibilize. Tratando do terceiro item da pauta sobre a 

troca de especificação dos dois veículos a serem adquiridos tipo pick up 4x4, e possibilitar a adesão da ata de 

registro de preços da Secretaria de Administração. Pedido aprovado: Veículo tipo picape, 2.2 a 2.8 4x4, porte 

médio, zero quilometro, na cor branca, com 4(quatro) portas, combustível diesel, com potência mínima de 177 

CV, câmbio manual, transmissão de  05 (cinco) velocidades à frente e 01(uma) a ré, com capacidade de transporte 

para 05(cinco) passageiros,  com ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica, freios ABS, Airbags frontais, 

faróis de neblina e alarme antifurto perimétrico; Sugestão de alteração: Veículo 1.6, 16 V,  4x2, porte médio, zero 

quilometro, na cor branca, com 4(quatro) portas, combustível álcool e gasolina, com potência entre 120 a 118 CV, 

câmbio manual, transmissão de  05 (cinco) velocidades à frente e 01(uma) a ré, com capacidade de transporte para 

05(cinco) passageiros,  com ar condicionado, direção eletro-hidráulica, freios ABS, Airbags frontais e laterais, 

controle tração, distribuição eletrônica de frenagem, travas elétricas. Houve uma discussão sobre o atendimento ou 

não das necessidades do CDA – Centro de Defesa Ambiental, em função do veículo não possuir tração 4x4. 

Foram elencadas duas situações: 1ª) o valor dos dois veículos 4x2 ficarão no valor de uma pick up; 2ª) a vantagem 

de se ter um veículo adquirido com os recursos do FMMA, é que pode-se identificar o mesmo como sendo de uso 

exclusivo para o Meio Ambiente, evitando que o mesmo seja cedido para outros fins. Colocado em votação; 

Opção 1 – trocar as duas pick up 4x4, por dois veículos 4x2; Opção 2 – manter uma pick up 4x4 e substituir a 

outra por dois veículos 4x2; Em votação a Opção 2 foi aprovada por unanimidade. Na sequência o Sr. Leandro 

Lima apresentou o Projeto de Revitalização das Áreas Verdes do Município de Rio das Ostras, com a participação 

comunitária e municipal em educação ambiental, plantas medicinais e fitoterapia. O projeto tem previsão de ser 

instalado no espaço ao lado CEDRO em parceira com a ABTEHMA. O Objetivo Geral do Projeto é capacitar 

interessados da sociedade civil e do poder público, em educação ambiental, plantas medicinais, fitoterapia e 

práticas integrativas mais usuais. Destacando que atualmente os Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) são 
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beneficiados com 29 Práticas Integrativas e Complementares (PICS). Os tratamentos utilizam recursos 

terapêuticos, baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças, como 

depressão e hipertensão. Estão previstos temas transversais como: atividades de educação ambiental com objetivo 

do desenvolvimento sustentável, promoção de medidas eco eficientes; redução e aproveitamento de materiais 

recicláveis; reconhecimento e utilização das Plantas Alimentícias Não Convencionais - PANC’s; exercícios de 

conscientização da respiração para melhoria da saúde; práticas de exercícios para benefício da saúde. O projeto vai 

buscar realizar o aproveitamento do lixo orgânico das escolas e população próximas ao CEDRO, montando uma 

compostagem em baixo da ponte de concreto sob o rio das Ostras. Foi apresentado o orçamento dos materiais 

necessários para implementação do projeto que ficou valor estimado de R$38.826,00 (trinta e oito mil, oitocentos 

e vinte seis reais). No projeto está prevista a construção de um auditório e um laboratório e a equipe conseguiu o 

custeio do material de construção com a empresa Vilarejo, dependendo somente da mão de obra da Secretaria de 

Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas – SEMOP. O projeto tem como parceiros a ABTEHMA, 

AERO, ACIRO e VILLAREJO. Sr. Rogério solicitou que seja verificado a possibilidade se o CEDRO ou a 

SEMAP, podem criar um Selo Verde, pois existem estabelecimentos com interesse de obter essa chancela. Para 

Sr. Flávio existe um tramite em outras instâncias para chancelar práticas  sustentáveis. Voltando a pauta Sr. Vitor 

disse ser de acordo com o projeto, argumentou ainda que os recursos do FMMA devem ser empregados desta 

forma, mas tem a preocupação com a perenidade do projeto. Sr. Wilson, representante da ABTEHMA, destacou 

que esse projeto está sendo desenvolvido em parceria com a SEMUSA também. Após breve discussão os 

conselheiros aprovaram por unanimidade o custeio do projeto em tela. Nos informes gerais o Sr. Rodrigo Bacellar 

solicitou informações sobre o andamento da impressão do livro da REBIO União. Sr.ª Silvana informou que 

necessita “boneca” do livro e principalmente dos três orçamentos para montar o processo. Sr. Rogério comentou 

que o Prefeito falou na Conferência de Turismo sobre uma poda radical, visando a visualização do mar a partir da 

rodovia. Porém trata-se de restinga. Já houve uma obra, é necessário rever essa situação e que paralise o trabalho 

de limpeza. O Sr. Flavio ponderou que vale mais a área preservada do que a visualização do mar. Sr.ª Silvana 

informou que pessoas protocolaram solicitação de poda dessa vegetação por causa da segurança. Sr. Flavio 

acredita que deve ser feito um texto do executivo informando que não deve ser executado dessa forma o serviço. 

Sr. Rogério apresentou dois moradores da APA da Lagoa de Iriry que solicitam um ponto de pauta para próxima 

reunião, de acordo com o Regimento Interno do CMMA. Sr. Wilson Soares disse que o assunto é sobre a 

aprovação de instalação de antena na APA da Lagoa de Iriry. Já fizeram representação junto ao MP a Secretaria de 

Obras, e acreditam que de alguma forma esse assunto será apreciado pelo CMMA. Sr. Almir perguntou se os 

moradores se aprofundaram no assunto para saber do que se trata a antena. Sr.ª Silvana informou que tramitou um 

processo para instalação de antena de telefonia celular, essa atividade não cabe o licenciamento ambiental, mas é 

exigível a Autorização Ambiental para o instalação de atividade e a supressão de vegetação. Isso está previsto no 

SISLAM por estar dentro de uma Unidade de Conservação da Natureza. Disse ainda que a obra foi embargada. 

Após discussão foi aprovado esse assunto como ponto de pauta pra próxima reunião. Os representantes dos 

moradores da APA entregaram material que será encaminhado por e-mail para conhecimento dos Conselheiros. 

Nada mais havendo a tratar a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12h e 10 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 

 


