
 

                       

 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA biênio 2020-2021 

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA 

Data: 11 DE NOVEMBRO DE 2021                         Horário: 09h 

Local: VIDEOCONFERÊNCIA, plataforma Jitsi Meet. 

Pauta: 

1. Aprovação das propostas de atualização da legislação ambiental de Rio das Ostras (tempo: 40 minutos); 

2. 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-52ºSS) 

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

Sr. Jhones Poubel (Suplente SEPE) 

Sr. Max José de Almeida (Titular EMATER) 

Sr. Whitson José da Costa Junior (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 Juliana Gomes Paula (Titular SAAE-RO) 

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

Instituições ausentes: 

  ABTHEMA e SEGEP 

 

Convidados: 

Sr. Jolnnye R. Abrahão – SEMAP 

Sr.ª Gisely Mendes – Associação Raízes 

Sr. Vanderlei Campos – CMS 

Sr. Robson  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Aos dez dias do mês de novembro 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 09h10 min, Sr.ª Mônica Linhares fez a chamada das instituições para conferir a existência de 

quórum e na sequencia realizou a leitura da pauta do dia. 1) Aprovação das propostas de atualização da 

legislação ambiental de Rio das Ostras (tempo: 40 minutos); 2) Informes gerais (tempo: 10 minutos). Foi 

realizada a leitura da compilação da proposta de atualização da legislação do grupo de trabalho, acrescida das 

sugestões da Associação Raízes e da Secretaria do CMMA (proposta em anexo). Sr. Rogério alegou ter 

dificuldade de entendimento sobre o que existe e o que estava sendo proposto, e solicitou que fosse elencado 

o que estava sendo alterado. Sr. Nestor externou a solicitação do Conselheiro Uilson de franquear a palavra 

aos convidados, e argumentou que o assunto era de interesse exclusivo do CMMA, temia pelo andamento dos 

trabalhos e ultrapassar o horário. Colocou em votação e deu seu voto desfavorável ao uso da palavra dos 

convidados. Sr. Gabriel argumentou que o Conselho estava discutindo uma proposta que vinha sendo lapidada 

ao longo do tempo, que na realidade era um ajuste fino. Foram favoráveis: AERO, RAÍZES, OAB, 

PARÓQUIA, ROTARY, SEPE. Desfavoráveis: SEMAP, MARE, REBIO. Houve um pequeno problema 

técnico com o áudio do presidente, que também precisou se ausentar da reunião para atender uma comitiva. 

A votação foi paralisada. Sr. Gabriel argumentou que era uma coisa regimental que era só estipular um tempo 

de fala e controlar. Sr. Jolnnye leu o § 9º do artigo 3º do Regimento Interno: “As plenárias ordinárias serão 

abertas ao público, contudo, qualquer manifestação ou sugestão, deverá ser encaminhada aos membros do 

Conselho para que seja avaliada a pertinência da questão e sua inclusão na pauta.” O Vice-Presidente 

iniciou a condução da reunião e cedeu dois minutos a cada convidado. Inscritos os Sr. Vanderlei e Sr. Robson. 

Sr. Vanderlei teve problemas com áudio, e Sr. Robson na realidade fez uma sugestão para que os convidados 

se manifestassem pelo chat. Sr. Gabriel disse que a plenária já acumulou um entendimento e as ultimas 

lapidadas foram feitas para deixar tudo amarrado e encaminhar para o Prefeito decidir. Sr. Rogério pontuou 

que naquele momento o CMMA estaria votando conteúdo. Sr. Uilson solicitou que fossem elencadas as 

principais propostas de alteração e dispostas no chat.1) A Presidência do CMMA será exercida respeitando-

se a alternância entre representantes do governo e da sociedade civil organizada, sendo o presidente de um 

segmento distinto do vice-presidente; 2) O CMMA terá plenárias ordinárias bimestrais, onde serão cumpridas 

pautas, previamente elaboradas e distribuídas com antecedência mínima de 10 (dez) dias para estudo e 

conhecimento dos seus membros; 3) A instituição que faltar a 02 (duas) reuniões consecutivas, sem justificar 

sua falta, durante 12 meses, será automaticamente afastada do seu Mandato; 4) Declarada a vacância, a 

Entidade, imediatamente mais votada na Conferência, de acordo com sua natureza, será convocada pelo 

Presidente do Conselho; 5) Na hipótese de não haver Entidade, dentre as participantes da Conferência 

Municipal de Meio Ambiente, aptas para suprir a vacância, a admissão ficará a critério do Conselho, que 

procederá à respectiva indicação ao chefe do Executivo para nomeação, conforme dispõe a Lei de sua criação. 

Foi colocado em votação e o Conselheiro Rogério fez várias considerações para justificar seu voto, e ao seu 

ver não há problema algum a presidência permanecer com o Poder Público, ele enquanto cidadão não teria 

tempo e nem como lidar com a burocracia da máquina pública. Os demais itens já são praticados tornando-se 
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meramente uma adequação. Em votação foram FAVORÁVEIS a proposta de alteração 6 (seis) instituições: 

AERO, RAÍZES, PARÓQUIA, ROTARY, SEPE e REBIO UNIÃO. Seis instituições foram 

DESFAVORÁVEIS a proposta de alteração: MARE, OAB, EMATER, SEMEDE, SAAE, PGM. E houve a 

ABSTENÇÃO da SEMAP. Sr. Uilson ponderou que o CMMA é o único conselho que ainda não há 

alternância na presidência, que inclusive o conselho de gerenciamento costeiro a ser criado já prevê a 

alternância na presidência. No chat da reunião a Sr.ª Gisele questionou se não serão revisadas as legislações 

para conversarem com o regimento interno, as mesmas continuarão divergindo. Sr. Uilson agradeceu a 

colaboração do ex-secretário Sr. Augusto Martins e manifestou sua felicidade com o retorno do Sr. Nestor 

Prado Junior, que em função do empate na votação deverá revisitar o tema numa próxima reunião, com as 

ressalvas e considerações da ONG MARE e OAB. Nada mais havendo a tratar o Vice-Presidente agradeceu 

a presença de todos e dispensou os presentes às 10h e 40min. E eu, Mônica Linhares da Silva, lavrei a presente, 

que será assinada pelo Senhor Vice-Presidente e Conselheiros presentes. 

 

 

 

 

Uilson Alves da Silva  

Vice-Presidente e do CMMA 

 


