
 

                       

 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA biênio 2020-2021 

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

Data: 28 DE ABRIL DE 2021                         Horário: 09h 

Local: VIDEOCONFERÊNCIA, plataforma Jitsi Meet. 

Pauta: 

1. Apresentação e aprovação do reforço no orçamento 2021 do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, por 

meio da distribuição dos recursos do Superávit do Fundo, referente ao exercício de 2020 (tempo: 30 minutos); 

2. Informes gerais. (tempo: 10 minutos). 

Conselheiros Presentes: 
Sr. Vinicius Barão Soares (Titular AERO) 
Sr. José Vitor Miranda Martins (Suplente Ass. Raízes) 
Sr.ª Querlen Pereira de Carvalho (Suplente OAB) 

Sr. Gilberto Moreira dos Santos (Titular Paróquia) 
Sr. Uilson Alves da Silva (Titular Rotary Club) 

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

Sr. Max José de Almeida (Titular EMATER) 

Sr. Nestor Prado Junior (Titular SEMAP – Presidente) 

Sr.ª Mônica Linhares da Silva (Suplente SEMAP) 

Sr.ª Eliane Camacho de Moraes (Titular SEMEDE) 

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

Conselheiros que justificaram suas ausências: 

Sr. Rogério Câmara (Titular MARE) 

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

Sr.ª Juliana Gomes Paula (Titular SAAE-RO) 

Convidados: 

Sr. Jolnnye R. Abrahão – SEMAP 

Sr. Hugo Zecchin   
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Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2021, 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 09h22min, Sr. Nestor Prado Junior iniciou a 6ª reunião extraordinária do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente – CMMA. Sr.ª Mônica realizou a leitura da pauta: 1) Apresentação e aprovação 

do reforço no orçamento 2021 do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, por meio da distribuição dos 

recursos do Superávit do Fundo, referente ao exercício de 2020 (tempo: 30 minutos); 2) Informes gerais. 

(tempo: 10 minutos). Na sequencia foi dada a palavra ao Sr. Jolnnye que apresentou a proposta do reforço no 

orçamento 2021 do FMMA, com distribuição do Superávit. Informou que inicialmente o orçamento do fundo 

conta com R$300.500,00 (trezentos mil e quinhentos reais), esse valor foi distribuído previamente pelo 

Departamento Administrativo – DEAD/SEMAP, nos programas de trabalho (PT) e seus respectivos elementos 

de despesa do orçamento. Conforme material encaminhado aos Conselheiros, via e-mail, em 15/04/2021, a 

sugestão da SEMAP é reforçar os programas de trabalho da seguinte forma: R$70.000,00 (setenta mil) para 

Educação Ambiental; R$48.577,77 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e sete 

centavos) para Monitoramento Ambiental e Mudanças Climáticas; R$144.642,97 (cento e quarenta e 

quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais, noventa e sete centavos) para projeto de implantação do Sistema 

Integrado de Informações Ambientais – S.I.A. (serviços de terceiros); R$30.000,00 (trinta mil reais) para 

aquisição de equipamentos do S.I.A.; e no PT- Conservação de Ecossistemas foi planejado o reforço de 

R$734.598,12 (setecentos e trinta quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e doze centavos) para revisão 

de Planos de Manejo das UCs municipais de uso sustentável e o Plano Municipal de Gestão Integral de 

Resíduos Sólidos – PMGRIS,  R$288.317,59 (duzentos oitenta e oito mil trezentos e dezessete reais e 

cinquenta nove centavos) para a implantação de quatro Ecopontos e R$14.000,00 (quatorze mil reais) para 

aquisição de Kit de combate a incêndio, assunto já aprovado pelo CMMA em gestões anteriores. Sr. Jolnnye 

se colocou à disposição para tirar as dúvidas. Sr. Gabriel quis apresentar o posicionamento do SEPE, disse 

quer as tabelas e demonstrativos matemáticos apresentados estavam ok. Mas, o SEPE necessita de uma 

apuração maior, apurar a execução dos contratos e processos, naquele momento a posição do SEPE era de se 

abster de votar. Sabia da disponibilidade de acesso aos processos e entende que analisá-los era um trabalho 

hercúleo, e naquele momento não possuíam substância para aprovar ou não aprovar. E aproveitou para 

perguntar se algum conselheiro havia verificado algum processo. Sr. Nestor informou que a Sr.ª Mônica está 

aqui a semana inteira a disposição de todos, assim como o Sr. Jolnnye, o DEAD e a Assessoria Jurídica. 

Alertou também que a entidade que possui assento no CMMA deve entender que ao longo do processo, deve 

se qualificar para entender melhor do assunto. Os contratos são produtos furtos de processos que são 

elaborados e analisados por diversas secretarias, como: SEMAP, SEMACI, PGM, SEMAD - DELCO e CPLP. 

Todo um arcabouço de procedimentos que criam uma blindagem de segurança. Disse ainda que tem 

tranquilidade quanto a lisura dos processos licitatórios, todos atendem os princípios da legalidade e 

transparência. Sr. Max justificou sua ausência na última reunião por estarem sem sinal de internet em 

Cantagalo, e havia ficado sem som alguns instantes antes perguntou a Sr.ª Mônica o que estava sendo votado, 

se era o superávit. A Sr.ª afirmou que sim. Sr. Max disse estar tranquilo com a condução dos processos, pois 

a SEMAP fica tão amarrada em tantos controles, que o que estava em analise, a distribuição do superávit, é 

uma ação rotineira para um órgão executivo. Sr. Jolnnye reforçou a explicação da distribuição dos recursos e 

suas justificativas, conforme reunião realizada em 14/04/2021. Alertou ainda que existem processos em 

andamento que precisam de recursos globais para que sejam efetivamente empenhados, caso contrário, a 



 

                       

 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA biênio 2020-2021 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

SEMFAZ não empenhará por falta de recursos, e, por conseguinte a assinatura do contrato. O Conselho 

aprovando a aplicação do Superávit, o processo com a proposta será encaminhado a SEGEP para publicação 

dos reforços no orçamento do FMMA, só assim a SEMFAZ poderá empenhar os processos. Atualmente estão 

em tramitação: 1) o Plano Municipal de Gerenciamento de Rio das Ostras; 2) Revisão dos Planos de Manejo 

da APA da Lagoa de Iriry e da ARIE de Itapebussus; e 3) Plano Municipal de Gerenciamento Integral de 

Resíduos Sólidos. Sr. Max tinha duvida sobre se o processo de reforço no orçamento do Fundo teria que passar 

pela Câmara Municipal. Sr. Jolnnye disse que segundo orientação do Secretário de Gestão Pública, Sr. Mário 

Baião, só necessária a publicação, não havendo necessidade de anuência do Legislativo. Sr. Nestor 

complementou dizendo que os recursos do Fundo possuem dotação específica, não cabendo interferência da 

Câmara, mas caso o Secretário de Gestão Pública entenda que por segurança jurídica, que deva passar pelo 

Legislativo, a SEMAP estará tranquila com relação a isso, uma vez que está bem estruturada e tratando com 

muito zelo e de forma bem transparente, e agradeceu o apoio do Sr. Jolnnye com relação as questões 

orçamentárias. Sr. Uilson afirmou não ver óbice quanto a aprovação da proposta da SEMAP, solicitou que 

haja cautela e mais cuidado por ocasião da proposição de projetos, citou como exemplo o caso do processo 

de monitoramento do cemitério. Afirmou que a gestão do cemitério é atribuição da Subsecretaria de Serviços 

Públicos na SEMOP. Sr. Nestor julgou pertinente a colocação do Vice-presidente, e destacou que aquela era 

uma decisão de gestão anterior, e toda ocasião que se for colocar uma questão de pauta, deveremos colocar 

também a questão das atribuições. Sr. Jolnnye lembrou que o processo nº 34.247/2017, referente a 

Implantação de poços de monitoramento de águas subterrâneas no Cemitério foi aprovado pelo CMMA em 

julho 2018, e novamente aprovado em 20/03/2019, esse processo circula a bastante tempo, veio ao conselho 

após indicação de que fosse realizado com recursos do FMMA. Sr. Uilson alertou que mesmo sendo uma ação 

equivocada, o Conselho acertou, pois é uma necessidade urgente a ampliação do cemitério em função da 

pandemia da COVID-19. Sr. Max disse que pela data do processo, na ocasião fazia parte da gestão, porém 

não se recorda, destacou que em 2017 o orçamento estava muito comprometido. Sr.ª Mônica fez um pequeno 

recorte histórico relativo ao processo nº 34.247/2017. Originalmente é um processo da Secretaria de Obras, 

em atendimento ao licenciamento ambiental da ampliação do cemitério Nossa Senhora Aparecida no Âncora. 

Acontece que por orientação da pasta responsável pelo orçamento na ocasião, a SECPLAN, orientou a Sec. 

Obras a buscar recursos junto ao FMMA, pelo fato haver somente no orçamento do fundo o programa de 

trabalho Monitoramento Ambiental. O engenheiro Lourenço veio apresentar a proposta aos Conselho para 

custeio do monitoramento. Os conselheiros sensíveis a causa, aprovaram o custeio, pois entenderam que era 

importante que a atividade de ampliação do cemitério e sua operação estivessem devidamente licenciadas e 

monitoradas. Sr. Uilson parabenizou a iniciativa e destacou a importância de se buscar parceria com as 

universidades. Citou que a Professora Daniela da UFRJ/Macaé, faz monitoramento de poços no entorno de 

cemitérios. Na sequência o Presidente fez o Encaminhamento 1: colocou em votação a aprovação do reforço 

no orçamento 2021 do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, por meio da distribuição dos recursos 

do Superávit do Fundo. Sendo a proposta aprovada com 9 votos favoráveis e 1 abstenção do SEPE. Tratando 

dos Informes Gerais o Sr. Max questionou sobre como será realizada a XII Conferência. Sr.ª Mônica fez a 

leitura do encaminhamento 3 aprovado na 7ª reunião Ordinária do CMMA. “Criação de um grupo de trabalho 

para organizar a XII Conferência Municipal de Meio Ambiente. Voluntários se manifestarão pelo grupo do 

WhatsApp” O grupo de trabalho deverá discutir: tema e modelo em função da pandemia. Nada mais havendo 

a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e dispensou os presentes às 10h e 12min. E eu, Mônica 

Linhares da Silva, lavrei a presente, que será assinada pelo Senhor Presidente e Conselheiros presentes. 

 

 

 

 

Nestor Prado Junior 
Presidente do CMMA 

 


