
 

                       

 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA biênio 2020-2021 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA 

Data: 09 DE DEZEMBRO DE 2020                         Horário: 09h 

Local: VIDEOCONFERÊNCIA, plataforma Jitsi Meet. 

Pauta: 

1. Aprovação de Minuta de Resolução de Criação de Câmara Técnica de Unidades de Conservação da 

Natureza, em atendimento a Nota Técnica do ICMS Ecológico (tempo: 40 minutos); 

2. Informes gerais. (tempo: 20 minutos). 

Conselheiros Presentes: 
Sr. Wilson Eigi Iwasa (Titular ABTEHMA) 

Sr. Maycon Nunes Siqueira (Titular Associação Raízes) 

Sr. José Vitor Miranda Martins (Suplente Ass. Raízes) 
Sr. Gilberto Moreira dos Santos (Titular Paróquia) 
Sr.ª Daniella dos Santos Machado (Suplente Rotary Club) 

Sr. Guilherme (Titular do CILSJ) 

Sr. Max José de Almeida (Titular EMATER) 

Sr. Whitson José da Costa Filho (Titular ICMBio/REBIO União) 

Sr.ª Mônica Linhares da Silva (Suplente SEMAP) 

Sr.ª Eliane Camacho de Moraes (Titular SEMEDE) 

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

Sr.ª Renata Alessandra de Moura (Suplente SAAE-RO) 

Sr.ª Lais Megre W. Cordeiro (Titular PGM) 

  

Conselheiros que justificaram suas ausências: 

Sr. Rogério Câmara (Titular MARE) 

Sr. Nestor Prado Junior (Titular SEMAP – Presidente) 

Sr. Gabriel Fhelipe S. B. Sampaio (Titular SEPE) 

 

 
 

Convidados: 

Sr. Jolnnye R. Abrahão – SEMAP 

Gisele Mendes – Associação Raízes 
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Aos nove dias do mês de dezembro de 2020, reuniram-se no ambiente virtual, por meio do aplicativo 

específico para reuniões de vídeo, Jitsi Meet, os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente. Às 09h21min, a 1ª Secretária, Sr.ª Mônica Linhares deu início a 5ª reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, e realizou a chamada para verificar os presentes na 

videoconferência, sendo registrada a presença de 13 conselheiros e 02 convidados. Após efetuou a leitura 

da pauta da reunião, que contava de dois tópicos: 1) Aprovação de Minuta de Resolução de Criação de 

Câmara Técnica de Unidades de Conservação da Natureza, em atendimento a Nota Técnica do ICMS 

Ecológico (tempo: 40 minutos); e 2) Informes gerais. (tempo: 20 minutos). Sr.ª Mônica fez um breve recorte 

histórico sobre a evolução do ICMS Ecológico, destacando que o objetivo principal é o fortalecimento da 

gestão e da política ambiental nos municípios fluminenses. Que anualmente os critérios são rebuscados e 

definidos através de nota técnicas. Os dados informados são sempre referentes ao exercício anterior, ou 

seja, em 2020 informamos os dados de 2019. E esse ano foi apontada a necessidade de ser criada uma 

Câmara Técnica (CT) de Unidades de conservação, até 2019 havia uma CT de Áreas Protegidas, porém ela 

não está mais em vigor, tornando-se necessária a adequação da mesma conforme as Notas Técnicas do 

ICMS ECOLOGICO 2020. “Os municípios em que o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) 

possuir a competência de atuar como Conselho Gestor das UCs Municipais, devem formalizar esta 

situação por meio de um instrumento legal (lei, decreto, resolução, portaria ou outro). Esse instrumento 

legal também deve formalizar a existência de uma Câmara Técnica dentro do CMMA, que seja destinada 

a ter as mesmas competências de um Conselho Gestor. É obrigatória a participação de representantes de 

órgãos públicos e da sociedade civil e que esses sejam identificados no mesmo instrumento legal.” 

Segundo Sr.ª Mônica o Decreto Municipal nº 961/2018, que aprovou o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras – CMMA, em seu inciso XII do artigo 2º, estabelece que 

o CMMA tem por finalidade atuar como Conselho das Unidades de Conservação da Natureza criadas pelo 

Município, de forma deliberativa e/ou consultiva, conforme Lei Federal nº 9.985/2000 e Decreto Federal 

nº 4.340/2002, mas ainda torna-se necessária a formalização de uma CT específica, estabelecer suas 

competências, definir seu funcionamento e composição. Sr.ª Gisele questionou se o Programa de Educação 

Ambiental também será elaborado em visando atendimento as Notas Técnicas do ICMS Verde. Sr.ª Mônica 

informou que a equipe da SEMAP em parceria com a SEMEDE iniciou os trabalhos para construção do 

Programa, mas em função do Plano de Gerenciamento Costeiro houve a necessidade de diminuir o ritmo. 

Sr. Jolnnye complementou dizendo que além do Plano de Gerenciamento Costeiro existem outras 

demandas e a equipe é pequena, havendo a necessidade de otimizar o tempo, mas a elaboração do 

PROMEARO será retomada em breve. Feito esse breve relato, iniciou-se a leitura da minuta da Resolução. 

Após foi aberto espaço para as considerações dos presentes. Sr.ª Gisele teve dúvida de como se dará a 

renovação dos membros da CT, e como será o tramite das resoluções e demais documentos aprovados pela 

CT. Sr.ª Mônica sugeriu que a redação sobre a composição seja melhorada. E entende que a principal 

função da CT será dar subsídios ao Conselho para auxiliar na gestão das UCs Municipais, sendo natural 

que documentos aprovados na Câmara, tramitem para o Conselho aprovar e homologar. Sr. Guilherme 

citou o exemplo do CBH Macaé e das Ostras, onde as CT’s seguem os tramites estabelecidos no Regimento 
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Interno, e sugeriu verificar se no Regimento Interno do CMMA não há algo nesse sentido. Sr.ª Gisele achou 

que o texto pode “engessar” o andamento dos trabalhos conforme estabelecido no §2º do Art. 5º, determina 

que “O coordenador da Câmara Técnica deverá, preferencialmente, ser representante da sociedade civil 

membro titular do CMMA.” A plenária entendeu que o termo “preferencialmente” dá a flexibilidade que o 

artigo necessita. Sr.ª Lais alertou que a minuta precisa ser revisada por conta da formatação de artigos, 

incisos, parágrafos, alíneas, etc., conforme a Lei Complementar Federal Nº95/98, oferecendo-se para fazer 

a devidas adequações. Sr.ª Andrea destacou que não verificou na minuta nada referente ao 

acompanhamento da aplicação de recursos e análise do relatório financeiro anual. Que após breve discursão 

foi inserido um inciso no Art.2, com a seguinte redação: “XV. avaliar a aplicação de recursos 

orçamentários das Unidades de Conservação e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão gestor, 

quando couber.” Sr. Jolnnye alertou que estava aguardando o início da licitação do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, e vai revisar as alterações propostas. O Conselho 

deliberou que: a minuta será revisada pela SEMAP, nos aspectos da composição, como se dará sua 

renovação e qual será o tramite da documentação produzida pela CT. Após a minuta revisada será 

encaminhada a Sr.ª Lais para formatação, e na sequência aos demais Conselheiros por e-mail para 

aprovação. Passando para os informes gerais Sr. Jolnnye informou que a licitação da revisão dos planos de 

manejo será realizada em 07 de janeiro de 2021. O Plano de Gerenciamento Costeiro realizou a capacitação, 

consultas on-line, e agora a “ficha está caindo” que uma lei está sendo construída, grupos setoriais estão se 

articulando para participar. Jolnnye informou ainda que, os documentos estão disponíveis no site da 

prefeitura, e serão aceitas contribuições até do dia 16 de dezembro de 2020. Sr.ª Gisele perguntou 

informações sobre a retomada do Plano de Saneamento pelo INEA. Jolnnye disse que o SAAE está 

acompanhando o andamento mais de perto e que ele precisa se atualizar. Sr.ª Gisele solicitou que seja 

observada a indicação do Fórum de Saneamento organizado pela Associação Raízes e que ao retornar à 

elaboração do plano sejam retomadas as oficinas participativas, para se ter um retrato da cidade atualizado. 

Mônica informou que no dia 03 de dezembro, foi realizado o lançamento virtual do Livro Estação da União 

– Aspectos Históricos da Reserva Biológica União -RJ, e na ocasião Sr. Nestor verificou que não havia 

referência nos materiais produzidos, que os mesmos foram custeados pelo Fundo de Meio Ambiente de 

Rio das Ostras e Sr. Whitson se prontificou a confeccionar um carimbo para reparar o lapso. Tão logo isso 

seja providenciado, será distribuído um exemplar para fazer parte do acervo de cada entidade do CMMA. 

Sr.ª Mônica em nome do Sr. Nestor agradeceu a parceria de todos os Conselheiros nesse ano de 2020, que 

foi tão difícil, havendo a necessidade de se reinventar a todo momento, desejou a todos boas festas e que 

2021 seja de muita saúde e serenidade para todos. Sr. Jolnnye também agradeceu a colaboração de todos e 

desejou boas festas. Nada mais havendo a tratar, eu, Mônica Linhares da Silva, 1ª Secretária agradeci a 

presença de todos e encerrei a reunião por videoconferência às 10h e 27 min. E lavrei a presente, que será 

assinada por mim e Conselheiros presentes. 

 

Mônica Linhares da Silva 

1ª Secretária do CMMA 

 


