
 

                       

 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA biênio 2020-2021 

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

Data: 10 DE FEVEREIRO DE 2021                         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: 20 minutos); 

2. Aprovação de Minuta de Resolução que estabelece a forma de realização de Sessões e fixa o calendário das 

Sessões Ordinárias do CMMA (tempo: 10 minutos); 

3. Proposta para alteração na legislação do CMMA, em função da pandemia, para dilatar o mandato dos 

Conselheiros e a periodicidade das Conferências Municipais de Meio Ambiente (tempo: 10 minutos); 

4. Informe sobre andamento dos processos do Fundo Municipal de Meio Ambiente (tempo: 20 minutos); 

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

Conselheiros Presentes: 
Sr. Vinicius Barão Soares (Titular AERO) 

Sr. Rogério Câmara (Titular MARE) 

Sr. Maycon Nunes Siqueira (Titular Associação Raízes) 

Sr.ª Querlen Pereira de Carvalho (Suplente OAB) 

Sr. José Vitor Miranda Martins (Suplente Ass. Raízes) 
Sr. Gilberto Moreira dos Santos (Titular Paróquia) 
Sr. Uilson Alves da Silva (Titular Rotary Club) 

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

Sr. Guilherme Botelho Mendes (Titular do CILSJ) 

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

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 Andréa M. R. Costa (Titular SEGEP) 

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

Sr.ª Débora Figueira Nogueira (Suplente PGM)  

Conselheiros que justificaram suas ausências: 

  Sr. Wilson Eigi Iwasa (Titular ABTEHMA) 

 

 

Convidados: 

Sr. Jolnnye R. Abrahão – SEMAP 

Gisely Mendes – Associação Raízes 
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Aos dez dias do mês de fevereiro 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 09h06 min, o Presidente, Sr. Nestor Prado Junior deu início a 6ª reunião ordinária do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente – CMMA. A 1ª Secretária, Sr.ª Mônica Linhares, efetuou a leitura da pauta da 

reunião, que contava com os seguintes 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: 20 minutos); 2) Aprovação de Minuta de Resolução que estabelece a forma de realização de Sessões 

e fixa o calendário das Sessões Ordinárias do CMMA (tempo: 10 minutos); 3) Proposta para alteração na 

legislação do CMMA, em função da pandemia, para dilatar o mandato dos Conselheiros e a periodicidade das 

Conferências Municipais de Meio Ambiente (tempo: 10 minutos); 4) Informe sobre andamento dos processos 

do Fundo Municipal de Meio Ambiente (tempo: 20 minutos); 5) Informes gerais. (tempo: 10 minutos). 

Tratando da aprovação da minuta da Resolução CMMA Nº017/2021, Sr.ª Mônica informou que a minuta 

sofreu ajuste no artigo 3º, conforme acordado na reunião de dezembro. Sr. Jolnnye pediu a palavra e informou 

que a criação da Câmara Técnica de Unidades de Conservação, dentro do CMMA, se tornou necessária para 

atendimento das Notas Técnicas do ICMS Ecológico. E o artigo 3º se refere a composição da Câmara Técnica, 

Sr. Jolnnye esclareceu que os membros do Conselho é que comporão a CT, e caso haja necessidade poderão 

convidar pessoas para participar e ajudar no encaminhamento que se fizer necessário. Resolução CMMA 

Nº017/2021 – APROVADA com 11 votos e 01 abstenção do SEPE. Alguns conselheiros indagaram se os 

componentes seriam elencados naquela ocasião. Conforme a questão de ordem levantada pelo Vice-Presidente 

do CMMA, Sr. Uilson, em virtude de a pauta ser muito extensa, os membros serão eleitos através do grupo 

no aplicativo de mensagens (WhatsApp) ou em outra reunião. Em seguida, o Conselho aprovou a Resolução 

CMMA Nº018/2021, a qual foi APROVADA com 13 votos. A resolução ratificou a forma de realização de 

sessões e fixou o calendário das reuniões ordinárias do CMMA, para o exercício de 2021. Tratando do terceiro 

item da pauta, Sr.ª Mônica informou que representa a SEMAP nos conselhos de Saúde e Educação, e que 

essas plenárias possuem um mantado de 4 anos. Disse ainda que ao comentar esse fato com o Sr. Secretário, 

o mesmo solicitou que fosse feito um levantamento na legislação do CMMA para verificar a possibilidade de 

alteração. Passando o mandato para 4 anos, os Conselheiros teriam mais oportunidade de acompanhar o 

andamento e desdobramento as ações propostas na Conferência, que normalmente aprova ações que 

demandam muito mais que dois anos para serem efetivamente implementadas. Aliado a isso tem a questão da 

pandemia e a dificuldade de realizar eventos presenciais. Sr. Rogério alertou que não é da competência do 

Conselho essa matéria. Sr. Nestor alegou que estava dando ciência aos Conselheiros e gostaria de ter o aval 
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de todos para propor a alteração na legislação. Segundo a OMS, esse ano ainda será um ano de 

indisponibilidade para aglomerações, a questão da vacinação da população deve se estender até o final de 

dezembro de 2021. Nesse viés, de seguir os passos do CME e CMS, em consonância com os atuais 

Conselheiros, seria a intenção. Se mais adiante se entender que devesse voltar a ter um mandato de 2 anos, 

volta-se atrás. Com isso, o Conselho veria a materialização de seus anseios, essa seria uma medida de cautela 

e saudável. O Sr. Uilson não enxergou a pandemia do COVID-19 como arrimo para mudança no mandato do 

conselho de dois para quatro anos. Segundo ele o Conselho tem avançado na parte de legislação, com a 

emissão de resoluções e já começa a desenvolver algumas ações. Ponderou ainda, que existem recursos 

tecnológicos que permitem resolver essas questões que envolvem a realização de conferências presenciais. E 

entende que os conselhos possuem tarefas distintas e que também pode existir uma gestão com pouca 

produtividade e isso se arrastar por quatro anos. Sr.ª Gisely da Associação Raízes, afirmou no chat da reunião, 

que a proposta não havia ficado clara, pois na fala da Sr.ª Mônica havia entendido que a mudança seria 

independente da pandemia, a fim de otimizar o trabalho do CMMA. E na fala do Sr. Nestor, ela teve a 

impressão que a alteração seria exclusivamente pelo fato da pandemia. Seguiu afirmando ser possível a 

realização da conferência, a exemplo de vários congressos e fóruns acontecendo remotamente, mas torna-se 

necessário adequar ou reformular a metodologia. Sr.ª Debora concordou com a fala da Sr.ª Gisely. Sr. Rogério 

informou que a lei federal de enfrentamento ao COVID-19, permite ao Conselho fazer uma resolução com 

eficácia temporária. Sr. Jolnnye acrescentou que o modelo de conferência tem que ser modificado, deve ser 

atacado um único tema, que com certeza terá vários desdobramentos e planejamento. Em quatro anos haveria 

mais condições de planejamento e execução, o período de dois anos é muito curto para execução. Sr. Nestor 

afirmou que o foco é na pandemia, por ser um tema atual, e existe um vácuo sobre o futuro, não se sabe o será 

da pandemia e conforme foi elencado tem a questão do planejamento, além de muita cautela com o formato 

da conferência, buscar inovar e criar temas enxutos. Fazer uma reunião/conferência esse ano ficará muito 

prejudicada. E os outros conselhos possuem uma visão de longo prazo. O Sr. Vinicius encara essa situação 

como a oportunidade de o conselho avaliar se os quatro anos funcionará e essa gestão tem sido bastante 

produtiva. Sr. Gabriel concorda com os demais colegas que, deverá ser uma indicação do Conselho pra 

alteração do mandato e o Executivo homologar. Entende que a pandemia não deve ser o divisor de águas e 

alertou que os ouvintes sumiram um pouco das reuniões, e era bom que eles participassem. Para ele, o 

conselho deveria buscar mais isso, que aumentar o mandato, acha que não seria uma medida eficiente, mas 

entende todos os motivos expostos. Sr. Rogério argumentou que se deve pôr na balança custos, sistema de 

bandeiras para enfrentamento da COVID-19 e formatação da conferencia a fim de não se ter assuntos 

pulverizados. E pegando o gancho da fala do conselheiro Rogério, Sr. Jolnnye disse que não temos como 

garantir a realização da conferencia esse ano e sugere o prolongamento do mandato, em paralelo organizar 

um novo modelo de conferência. Sr. Maycon se mostrou de acordo com as ponderações de Rogério e Jolnnye, 

mudando a conferencia para um ou no máximo dois temas. Sr. Uilson e Sr.ª Eliane sugeriram amadurecer o 

tema para uma próxima reunião. Sr. Nestor concorda e ponderou que isso possibilita verificar o andamento 

da pandemia. Após breve discussão os presentes aprovaram realização de uma reunião extraordinária no dia 

17 de março do corrente para tratar da dilatação do mandato do Conselho. Na sequência Sr. Jolnnye apresentou 

o andamento dos processos do FMMA, conforme planilha abaixo. //////////////////////////////////////////////////////////// 

Processo Objeto Valor (R$) 
Valor atualizado 

(R$) 
Status 

34045/2019 Publicação livro REBIO União 9.900,00 9.900,00 Executado 

30287/2017 

Reconstrução da passarela de acesso as trilhas do PNM 
dos Pássaros 

(aprovação na 10ª Reunião Ordinária do CMMA, em 
10/07/2019). 

111.383,46 111.383,46 Executado 

3037/2020 

Aquisição de mudas para o projeto do CEDRO - Farmácia 
Viva 

(aprovação na 6ª Reunião Extraordinária do CMMA, em 
15/05/2019). 

30.000,00 - Encerrado 

34247/2017 

Implantação de poços e realização de campanhas de 
monitoramento de águas subterrâneas no Cemitério 

Nossa Senhora Aparecida 

(aprovação na Reunião Extraordinária do CMMA em 
25/06/2018 e com nova aprovação na 8ª Reunião 

Ordinária em 20/03/2019 por atualização de valores). 

70.000,00 38.711,10 
Em tramitação 

(aguardando superávit) 
(SEMOP) 
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37602/2019 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro 

(aprovação na 2ª Reunião Extraordinária do CMMA, em 
17/06/2020). 

102.526,16 102.526,16 
Em execução (finaliza em 

7/4/21) 

39738/2019 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(aprovação na 11ª Reunião Ordinária do CMMA, em 
11/09/2019). 

281.777,03 281.777,03 
Em processo licitatório 

(finalizada a análise 
técnica) 

8322/2019 

Implantação de Estação Elevatória para integração do 
PNM dos Pássaros a rede coletora do sistema de 

tratamento de esgoto municipal 

(aprovação na 5ª
 

Reunião Ordinária do CMMA, em 
12/09/2018 e ratificada na 4ª

   

Reunião Extraordinária 
em 17/10/2018; Superávit Financeiro 2019, aprovado 

via AD Referendum). 

100.000,00 265.936,31 

Projeto deverá se 
apresentando ao 

Comitê de Bacia dos 
rios Macaé e das Ostras 

18305/2020 

Revisão dos Planos de Manejo da APA da Lagoa do Iriry e 
da ARIE de Itapebussus. 

(aprovação na 3ª
 

Reunião Extraordinária do CMMA, em 
24/06/2020 e na 3ª

 

Reunião Ordinária, em 12/08/2020). 

624.755,61 (3ª
 

Reunião 
Extraordinária) 

649.741,02 (3ª
 

Reunião 
Ordinária) 

602.821,09 
Em processo licitatório 

(análise da proposta 
técnica) 

O processo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, foi finalizada a análise técnica e 

encaminhada para Comissão Permanente de Licitação e Pregão (CPLP), previsão de execução entre os meses 

de maio e dezembro de 2021. A estação elevatória para o Parque Natural Municipal dos Pássaros tinha um 

valor estimado em cem mil reais, após a elaboração do projeto propriamente dito e seu respectivo orçamento 

saltou para aproximadamente duzentos e sessenta e seis mil reais, a SEMAP está buscando estratégia junto 

ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras (SAAE) para conseguir recursos através do Comitê 

de Bacia dos rios Macaé e das Ostras. Na licitação para revisão dos planos de manejo da APA da Lagoa do 

Iriry e da ARIE de Itapebussus, apenas uma empresa apresentou proposta, a mesma está habilitada. Na ocasião 

estava em fechamento a análise da proposta técnica. Sr. Jolnnye adiantou que a empresa tem expertise no 

tema e o processo seguirá para CPLP e provavelmente os ritos licitatórios devem ir até o mês de maio, e a 

previsão são onze meses de execução. O andamento de todos esses processos depende da aprovação do 

superávit do orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) por parte da Câmara Municipal de 

Vereadores. Tratando dos informes gerais, foi dada a palavra ao Conselheiro Rogério que mencionou sua 

preocupação com a ligação da rede coletora de esgoto da Avenida Bandeirantes com a rede do Praia Âncora, 

através da construção de uma estação elevatória. Essa obra permitirá o saneamento do loteamento Enseada 

das Gaivotas. Propôs que seja tema de pauta para próxima reunião ordinária, uma apresentação de custos 

desta obra por parte da SEMOP e do SAAE. Sr. Uilson parabenizou a todos os Conselheiros por esse um ano 

de Conselho, complementou dizendo que se avançou muito com relação ao arcabouço legal do CMMA, mas 

o Conselho deve avançar em outros sentidos como por exemplo a fiscalização. Ele próprio tem recebido 

muitas denúncias, e repassado diretamente ao Secretário. Sr. Nestor disse que aceita sugestões de melhorias 

na fiscalização. Destacou que iniciará uma campanha de educação ambiental para mudar a postura do cidadão 

sobre a disposição dos resíduos. Sr.ª Mônica esclareceu que essa uma demanda do Departamento de Limpeza 

Urbana (DELIMP) que frequentemente tem problemas com a coleta dos resíduos dispostos de forma 

inadequada, fora do dia e horário de coleta, etc. No dia 11 de fevereiro de 2021, iniciará a campanha pelo 

Comércio da Rodovia Amaral Peixoto, a ponte estaiada até o Nova Aliança. Sr. Nestor informou que o 

Município de Rio das Ostras sediará dois encontros regionais da Secretaria de Estado do Ambiente e 

Sustentabilidade (SEAS). No dia 10/03/21, Diálogos Sustentáveis, direcionado aos prefeitos de 13 municípios 

vizinhos para dividir responsabilidades, apresentação dos projetos e programas da SEAS. No dia 11/03/21 

será a capacitação sobre o ICMS Ecológico para técnicos dos 13 municípios. Nada mais havendo a tratar o 

Presidente agradeceu a presença de todos e dispensou os presentes às 10h e 48 min. E eu, Mônica Linhares 

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

 

 

 

Nestor Prado Junior 

Presidente do CMMA 

  

 


