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

Data: 09 DE JUNHO DE 2021                         Horário: 09h 

Local: VIDEOCONFERÊNCIA, plataforma Jitsi Meet. 

Pauta: 

1. Prestação de Contas Anual da Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras – FMMA, 

referente ao exercício de 2020 (tempo: 20 minutos); 

2. Aprovação de parecer da prestação de contas do FMMA (tempo: 20 minutos); 

3. Apresentação do Projeto de Lei do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de Rio das Ostras (tempo: 30 

minutos); 

4. Apresentação do Caminho de Rio das Ostras (tempo: 10 minutos); 

5. Informes gerais (tempo: 10 minutos). 

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

Sr. Vinicius Barão Soares (Titular AERO) 

Sr. Rogério Câmara (Titular MARE) 

Sr. Maycon Nunes Siqueira (Titular Associação Raízes) 

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. Jhones Poubel (Suplente SEPE) 

Sr. Max José de Almeida (Titular EMATER) 

Sr. Augusto Martins Machado (Titular SEMAP – Presidente) 

Sr.ª Mônica Linhares da Silva (Suplente SEMAP) 

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

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

Conselheiros que justificaram suas ausências: 

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

União) 

 

Convidados: 

Sr. Jolnnye R. Abrahão – SEMAP 

Sr.ª Gisely Mendes – Associação Raízes 

Sr.ª Valéria Docílro – PEA Pescarte 

Sr. Hugo Zecchin – Assessor Técnico SEPE 

Sr. Jocimar  
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Aos nove dias do mês de junho 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 09h11 min, Sr. Augusto Martins Machado se apresentou como novo Secretário da pasta de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, é servidor de carreira do INEA, afirmou que sua escolha será sempre 

mais técnica que política e procurará contribuir para avançar nos trabalhos. Sr. Uilson deu boas vindas ao 

novo Secretário e Presidente do CMMA, disse que esse é um importante espaço de controle social e 

parabenizou Sr. Augusto por aceitar o desafio. Na sequencia Sr.ª Mônica fez a leitura da pauta do dia, que 

constava de: 1)Prestação de Contas Anual da Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras 

– FMMA, referente ao exercício de 2020 (tempo: 20 minutos); 2)Aprovação de parecer da prestação de contas 

do FMMA (tempo: 20 minutos); 3)Apresentação do Projeto de Lei do Plano Municipal de Gerenciamento 

Costeiro de Rio das Ostras (tempo: 30 minutos); 4)Apresentação do Caminho de Rio das Ostras (tempo: 10 

minutos); 5) Informes gerais (tempo: 10 minutos). Tratando do primeiro item de pauta Mônica informou que 

havia encaminhado previamente o Balancete das contas do FMMA referente ao exercício de 2020 e o 

Relatório de Anual de Gestão do FMMA, conforme modelo 6 da Deliberação TCE/RJ nº277/2017. Sr.ª 

Mônica então realizou a apresentação do relatório (cópia em anexo), ao final o Sr. Gabriel afirmou que aquele 

momento foi muito didático e a forma de apresentação foi muito melhor que do ano anterior. Perguntou pelo 

projeto Farmácia Viva e destacou também que tem percebido um déficit de instalação de placas nas Unidades 

de Conservação, os visitantes ficam sem orientação, solicitou ao novo secretário uma melhor sinalização nos 

locais de maior concentração. Sr. Jhones argumentou que a APA da Lagoa de Iriry necessita de manejo 

constante, uma sinalização básica e deveria haver uma preparação para o retorno da visitação. Disse ainda que 

observou pessoas fazendo pesca na lagoa com rede e não havia sinalização com um direcionamento das ações 

permitidas no espaço e encerrou perguntando quais são os gestores das UC’s municipais. Sr.ª Mônica disse 

que o conselheiro estava certo em seus questionamentos, mas atualmente a equipe é muito enxuta e o 

Departamento de Conservação e Planejamento Ambiental é responsável pelas UCs, visando atendimento ao 

ICMS Ecológico já havia iniciado conversa com Sr. Nestor para elaborar portaria nomeando gestores para 

cada unidade de conservação e em breve isso deverá ser resolvido. Após apresentou a minuta do parecer da 

prestação de contas do FMMA. Encaminhamento 1: colocado em votação às 09h50min, sendo aprovadas as 

contas e consideradas como REGULARES E SEM RESSALVAS, pelos conselheiros que estavam presentes 

no momento: Vinicius Barão Soares, Rogério Câmara, José Vitor Miranda Martins, Gilberto Moreira dos 

Santos, Uilson Alves da Silva, Gabriel Fhelipe S. B. Sampaio, Augusto Martins Machado, Juliana Gomes 
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Paula e Laís Megre W. Cordeiro. Sr.ª Mônica solicitou que os Conselheiros compareçam a SEMAP até dia 

16/06/2021 para assinatura do parecer. Caber destacar que representantes da ABTHEMA, OAB e EMATER 

entraram na reunião após a votação. Tratando do terceiro item de pauta o Sr. Jolnnye fez um resumo do 

andamento dos trabalhos para elaboração do Projeto de Lei do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro 

de Rio das Ostras - PMGCRO, que iniciou com 4 oficinas online de capacitação para balizar os 

conhecimentos. O projeto de lei foi apresentado para Câmara dos Vereadores. O PMGCRO é complementar 

ao Plano Diretor. A construção do PMGCRO é uma atribuição de todos nós. Foi a primeira vez que um 

município reconhece o seu território com os setores marítimo e costeiro, com essa legislação Rio das Ostras 

entra num cenário de 10 municípios no Brasil que possuem Plano de Gerenciamento Costeiro. E diferente dos 

demais, foi construído de forma participativa. O próximo desafio será aprovação na Câmara da forma que foi 

concebido, que não seja picotado com emendas e na sequência a implementação. Sr.ª Gisele perguntou sobre 

a Comissão do PMGC ainda estava ativa ou até quando estará ativa. Sr. Jolnnye informou que o consultor 

deverá vir a Rio das Ostras na próxima semana para tratar do fechamento do Conselho e assim que for 

instituído a comissão deixa de existir. Sr. Vinicius perguntou pela produção dos mapas e se há previsão de 

conclusão. Sr. Jolnnye disse que o consultor estava finalizando os mapas, criando um SIG e tem que haver 

todo um cuidado com a padronização dos mapas com carimbos, etc., estavam esbarrando em alguns entraves. 

No final de junho o projeto concluído será encaminhado a PGM e será disponibilizado ao CMMA. Sr. Vinicius 

perguntou se haveria a possibilidade de disponibilizar a apresentação que estava bem resumida. Sr. Jolnnye 

se prontificou a disponibilizar um arquivo em PDF para encaminhar aos conselheiros. Dando continuidade a 

reunião o Sr. Jolnnye iniciou apresentação do Caminho de Rio das Ostras, é uma iniciativa da Rede Brasileira 

de Trilhas de Longo Curso. Na rede cada local tem a sua “pegada” que identifica o caminho. Em Rio das 

Ostras o circuito passará por 3 unidades de conservação. Inicialmente houve uma conversa com a SEMAP 

porque algumas atividades são desenvolvidas nas UCs e depois a SEMTIC também foi envolvida. O circuito 

possui 6 trechos. O Parque do Pássaros fará parte do circuito, sendo um polo de difusão de informações sobre 

as UCs. O caminhante poderá fazer os trechos separadamente. O “Caminho de Rio das Ostras” está sobre a 

coordenação geral de Anderson Montanha. A SEMAP está trabalhando um terno de cooperação técnica e essa 

parceria auxiliará no monitoramento das unidades de conservação. É uma cooperação interessante, o grupo 

elaborou um plano de voluntariado. Em breve será implementada a sinalização do caminho e necessita da 

parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDTUR, Secretaria de Manutenção de 

Infraestrutura Urbana e Obras Públicas – SEMOP e Secretaria de Educação, Esporte e Lazer – SEMEDE. Sr. 

Hugo perguntou se era possível apresentar uma relação de participação da sociedade no PMGC, quantas 

pessoas enviaram sugestões e qual o conteúdo dos comentários, para se ter uma noção das lacunas dos setores 

que não participaram e buscar envolver toda a sociedade. Sr. Jolnnye informou que todas as sugestões foram 

acatadas, outras já estavam contempladas, as questões pertinentes foram inseridas. E naquele momento não 

tinha como apresentar uma listagem, e os atores que por ventura não participaram da construção do projeto 

de lei, poderá participar da implantação. Aproveitou e passou a palavra para Sr.ª Valeria que coordena o PEA 

Pescarte, que disse que estava dando início aos trabalhos no município, e que havia participado da reunião 

pública e iria disponibilizar contato para envio de material. Sr. Hugo, assessor técnico do SEPE, parabenizou 

a iniciativa pioneira do município, mas ficou preocupado com a representatividade, pois o assunto é muito 

abrangente, mas acredita que o projeto de lei está atualizado, simplificado e transforma os atrativos naturais 

de Rio das Ostras. Tinha uma crítica com relação a necessidade de se realizar uma busca ativa da participação 

de pescadores e do saneamento básico, uma vez que a cobertura do tratamento de esgoto é baixa, apenas 30%. 

Se colocou à disposição como colaborador e técnico da área, representando o SEPE, para aprofundar os 

debates e uma melhor consolidação. Voltando a pauta Sr. Jhones Poubel achou muito interessante a proposta 

da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, e que era importante não ficar preso no passado e buscar novas 

parcerias. E o grupo já chega com um grupo de voluntários estruturado e formado com pessoas da cidade, e 

isso é muito importante. Existe o grupo do Geoparques e temos uma demanda de trabalho. Destacou ainda 

que o gerenciamento costeiro está previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), inserido no 7º ano 

do ensino fundamental. Concluiu desejando que seja um projeto que englobe os demais projetos. Sr. Jolnnye 

afirmou que todas essas questões estão no radar da SEMAP, inclusive havia uma reunião agendada com a Sr.ª 

Kátia Mansur do Geoparques, e como foi dito anteriormente a equipe está muito enxuta e tudo é uma questão 

de planejamento para dar conta da diversidade de demandas. A ordem de serviço do processo para revisão 

dos planos de manejo deveria sair naquela semana, o processo do plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos caiu em exigências as quais foram atendidas e o mesmo foi encaminhado para a Secretaria 

de Auditoria e Controle Interno – SEMACI para análise da economicidade. Quanto ao PMGCRO, disse que 
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o processo ainda não acabou, o Senhor Hugo Zecchin sentiu falta de alguns segmentos, mais iremos avançar 

no setor da pesca através do Conselho de Gerenciamento Costeiro e do Projeto Orla, sempre trabalhando 

planejamento estratégico factível. Tratando dos informes gerais foi dada a palavra ao Sr. Wilson, que relatou 

um projeto desenvolvido junto ao CEDRO, com plantio de plantas medicinais, que parou com a pandemia. O 

projeto visava o cercamento de áreas públicas, plantio e distribuição de alimentos para comunidade. Sr. 

Jolnnye alertou que a SEMAP/FMMA precisa que o projeto seja encaminhado de forma organizada com 

termo de referência, quatro orçamentos, etc. Sr. Wilson se queixou da falta de apoio do Meio Ambiente e que 

a ABTEHMA desenvolveu várias atividades em parceira com o CEDRO. Sr.ª Mônica ponderou que o CEDRO 

faz parte da estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca – SEMAP, mas a forma 

que o projeto estava sendo apresentado naquele momento envolveria outras Secretarias, como: SEMOP e 

Secretaria de Assistência Social - SEMAS. Sr. Augusto solicitou que a ABTEHMA encaminhe projeto 

identificando as áreas que pretendem utilizar e irá resgatar o processo para verificar o que impediu seu 

prosseguimento. Pontuou ainda que a comunidade não colabora, gastam-se muitos recursos e energia, é 

necessário trabalhar pesado na educação, pois é a Prefeitura limpa, cerca e sinaliza e não é respeitado. Sr. 

Gabriel solicitou que seja disponibilizado telefones para realizar denúncias e aproveitou para solicitar um 

espaço de fala de 15 a 20 minutos na próxima reunião ordinária do CMMA, para o movimento SOS 

BARRETO, sobre a construção do porto em Macaé e os efeitos para o município de Rio das Ostras. Sr.ª 

Mônica solicitou que o SEPE oficialize a solicitação. Pediu a palavra o Sr. Uilson para fazer seus informes: 

1) Aprova o projeto da ABTEHMA; 2) A Comissão criada para alterar a legislação do CMMA em 10 dias 

deve dar um retorno através de uma reunião extraordinária; 3) Reforçou a necessidade de manter um canal no 

site da Prefeitura com maior visibilidade das ações do Conselho, aumentar os espaços para que os moradores 

tenham contato com o Conselho. Sr. Rogério se referiu o que chama de “enxugar gelo”, e alertou para 

necessidade da responsabilização dos infratores, instalar câmeras de monitoramento, penalizar, notificar, para 

mudar esse quadro. Fez uma sugestão de pauta o redirecionamento para o projeto da estação elevatória da 

Avenida Bandeirantes, referente a ligação da ligação das redes de esgoto das bacias 6 e 9. Encerrou sua fala 

alertando que a ponte de madeira está sem o limitador de altura que restringe também o peso dos veículos que 

trafegam na mesma, solicitou que os órgãos competentes sejam comunicados. Sr. Jolnnye destacou que faz 

parte do GT criado para grupo de trabalho para trabalhar todas as modificações necessárias para atualização 

da legislação ambiental de Rio das Ostras, representando a SEMAP, e não foi convidado a participar da 

construção das modificações. Sr. Uilson disse que fez as alterações em parceria com o SEPE que também faz 

parte do GT. Sr. Jolnnye solicitou que antes de passar para o Conselho, que o GT – SEMAP, SEPE e ROTAY 

se reúnam o mais rápido possível, disse que sua agenda sempre estará aberta para o Conselho. Nada mais 

havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e dispensou os presentes às 11h e 30 min. E eu, 

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

presentes. 

 

 

Augusto Martins Machado 

Presidente e do CMMA 
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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 

 
I – Identificação da Unidade: 
 
 

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO DAS OSTRAS 

CNPJ: 20.719.150/0001-67 

Endereço: RUA PETRÓPLIS, S/Nº - JARDIM MARILÉA – RIO DAS OSTRAS/RJ 

Telefone: (22) 2771-6421 

E-Mail: riodasostras.cmma@gmail.com  

Sítio Eletrônico: https://www.riodasostras.rj.gov.br/conselhos-municipais/  

 
 
II – Rol dos Responsáveis: 
 
 

Responsáveis Nome CPF Cargo/Função 
Período de 

Gestão 

Ato de 
Nomeação e 

Data 

Ato de 
Exoneração 

e Data 

Gestor 

Augusto 

Martins 

Machado 

 

095.291.647-93 

Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca de 
Rio das Ostras/ 

Presidente do Conselho 
Municipal de Meio 
Ambiente -CMMA  

19/05/2021 até 
a presente 

data 

Portaria 
nº429/2021 

- 

Gestor 
Anterior 

Nestor Prado 

Junior 490.795.147-72 

Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca de 
Rio das Ostras/ 

Presidente do Conselho 
Municipal de Meio 
Ambiente -CMMA 

12/06/2019 até 
19/05/2021 

Portaria 
nº801/2019 

Portaria 
nº426/2021 

 

III – Lei de Criação da Unidade Gestora: 

 

• Lei nº1286/2008, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras; 

• Lei nº1924/2015, altera a lei nº1289/2008. 

  

IV – Objetivo da Unidade Gestora: 

 

O Fundo Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras – FMMA foi criado com a finalidade de mobilizar e 

gerir recurso para o financiamento de  planos, programas e projetos, destinados ao uso racional e 

sustentável dos recursos naturais do Município, bem como a manutenção e à recuperação da qualidade 

ambiental, à prevenção de danos ambientais e à promoção da educação ambiental, de acordo com as 

prioridades da Política Municipal do Meio Ambiente. 

 

V – Conselhos, quando existentes: 

 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras – CMMA, composto por 16 membros conforme 

artigo 1º da Lei Complementar nº064/2019 (em anexo). 

 

VI – Informações sobre a Gestão Orçamentária, Financeira, Fiscal, Operacional e Patrimonial: 

mailto:Riodasostras.cmma@gmail.com
https://www.riodasostras.rj.gov.br/conselhos-municipais/
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Lei nº 2.312/2020 – Lei Orçamentária Anual - Lei 2312/2020 - Publicada no Jornal Oficial nª1133 de 

11/02/2020; 

 
 

Superávit Financeiro – conforme Decreto nº2546/2020 
 

Programa de Trabalho Reforço (R$) 

18.541.0129.2.447 – FMMA - Educação Ambiental 60.000,00 

18.541.0129.2.450 – FMMA - Monitoramento Ambiental e Mudanças Climáticas 120.000,00 

18.543.0129.2.448 – FMMA - Conservação de Ecossistemas 1.117.601,72 

Total 1.297.601,72 

 

Somatório das despesas empenhadas 

 

Empenho Código do Programa/Ação Objeto Valor Empenho (R$) 

001/2020 18.541.0129.2.447 Publicação folder e livro da REBIO União 9.600,00 

002/2020 18.543.0129.2.448 Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro 102.526,16 

003/2020 18.543.0129.2.448 
Reconstrução da passarela de acesso as trilhas 

do PNM dos Pássaros 
110.000,00 

Total  222.126,16 

 

Saldo orçamentário 

 

Inicial R$300.500,00 

Superávit R$1.297.601,72 

Total R$1.598.101,72 

 

 
Relação dos programas de governo do FMMA 
   

Código do Programa/Ação 
Identificação do 

Programa 
Unidade 

de Medida 

Metas 
Física 

Prevista 

Meta Física 
Realizada 

Meta 
Financeira 
Prevista 

Meta Financeira Realizada 

18.541.0129.2.151 
Manutenção da 

Unidade 
unidade 0 0 0,00 0,00 

18.541.0129.2.425 

Implantação e 

Manutenção de Áreas 

Verdes 

unidade 51 0 52.000,00 0,00 

18.541.0129.2.447 Educação Ambiental 

 
unidade 30 1 15.000,00 9.600,00 

18.541.0129.2.450 

Monitoramento 

Ambiental e Mudanças 

Climáticas 

unidade 6 0 51.000,00 0,00 

18.541.0129.2.452 

Sistema de Integrado 

de Informações 

Ambientais 

unidade 1 0 10.000,00 0,00 

18.543.0129.2.448 
Conservação de 

Ecossistemas 
unidade 5 2 172.500,00 212.526,16 
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VII – Não houve passivos por insuficiência de créditos ou recursos no exercício de 2020. 

 

VIII – Não houve restos a pagar para o exercício financeiro de 2020. 

 

 

 Rio das Ostras, 09 de junho de 2021. 

 

 

 

 

AUGUSTO MARTINS MACHADO 

Presidente do CMMA. 

Matrícula nº 16.959-5 

 

Código do Programa/ Ação 
 

Identificação do 
Programa 

Justificativa ausência de realização de metas 

18.541.0129.2.151 
Manutenção da Unidade 

 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras, solicitou que 

não houvesse recursos neste Programa, uma vez que utiliza espaço físico, 

pessoal e materiais de consumo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca – SEMAP. 

18.541.0129.2.425 

 

Implantação e 

Manutenção de Áreas 

Verdes 

Planejamento foi prejudicado, em função da pandemia do Covid – 19 e 

consequentemente o atendimento desta meta. 

18.541.0129.2.447 Educação Ambiental 

Realizada a publicação de livros e folders da REBIO União.  

Em função da pandemia do Covid – 19, não foi possível realizar outras ações 

de Educação Ambiental. 

18.541.0129.2.450 

Monitoramento 

Ambiental e Mudanças 

Climáticas 

Processo de Implantação de poços de monitoramento de águas 

subterrâneas do cemitério N.S. Aparecida. (Âncora), tramita desde 2019, 

porém não foi finalizado e continua em andamento no atual exercício 

financeiro (2021). 

18.541.0129.2.452 
Sistema de Integrado de 

Informações Ambientais 

Planejamento foi prejudicado, em função da pandemia do Covid – 19 e 

consequentemente o atendimento desta meta. 

18.5410.129.2.448 
Conservação de 

Ecossistemas 

Processo para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos tramita desde 2019, porém não foi finalizado e está em 

andamento no atual exercício financeiro (2021). 

Processo de contratação de consultoria para revisão dos planos de manejo 

das Unidades de Conservação (APA da Lagoa de Iriry e ARIE de 

Itapebussus), tramitou em 2020, porém não foi finalizado e está em 

andamento no atual exercício financeiro (2021). 


