ATA DE REUNIÃO
Local: Base Descentralizada do IMA –
Marechal Deodoro/AL.

Data: 26/09/2017

Hora Inicial: 10h00min

Revisão:
01
Hora Final: 11h00min

Objetivo da Reunião
Votação do Parecer Técnico de viabilidade de instalação dos empreendimentos VILATEC e Loteamento Reserva do Francês
na área da APA de Santa Rita.

Assuntos Tratados
1.

Apresentado pelo Conselheiro Sr. Renato Gaban, o primeiro Parecer Técnico referente a solicitação da empresa
VILATEC – Tecnologia Funerária, para a construção de um cemitério ecológico em uma área pertencente ao CESMAC –
Campus Marechal, que segundo a empresa o necrochorume não afetaria o solo. O Parecer Técnico elaborado pela
comissão formada por membros do Conselho Gestor da APA de Santa Rita, foi de inviabilidade de instalação, porque
o local solicitado, encontra-se inserido na área de preservação permanente que não pode ser desmatada segundo o
Plano Manejo da APA Santa Rita e que poderia afetar habitats bem preservados da fauna local, além da região
apresentar lençol freático raso podendo ser alagada.
1.1. Após a leitura do Parecer Técnico, a votação foi aberta com a participação dos seguintes Conselheiros/Instituição:
EricKson Machado /Instituto Salsa-de-Praia (voto SIM); Núbia Lima dos Santos /Secretaria de Meio Ambiente de
Coqueiro Seco (voto SIM); Luciano Brandão/BPA (voto SIM); José Luiz Ferreira/Mão Cheia (voto SIM); Ludjero de
Barros Lima/Secretaria de Meio Ambiente / Marechal Deodoro (voto ABSTENÇÃO); Renato Gaban/UFA (voto
SIM), Kadja Mendonça/IMA (voto SIM). O resultado final da votação foram seis votos SIM e uma ABSTENÇÃO.
1.2. O Conselheiro Sr. Ludgero Barros explicou sua abstenção de votar, pois, ele acredita que o empreendimento é
viável em outra localidade dentro da APA, onde sugeriu que a Empresa apresentasse um novo projeto em outra
área que não causasse tanto impacto, pois o mesmo poderia trazer benefícios pela tecnologia inovadora.
1.2.1. Os Conselheiros Sr. Renato Gaban e Sra. Núbia Lima concordaram com Conselheiro Sr. Ludgero Barros em
relação a tecnologia e ressaltaram que os representantes do empreendimento possam apresentar outra
proposta em um local diferente, não os impossibilitando de tentar construí-lo em outra localização da APA,
tendo em vista que possa ter em Marechal Deodoro áreas desmatadas onde possa ser construído este
empreendimento.

2.

Apresentado pelo Conselheiro Sr. Renato Gaban , o segundo Parecer Técnico de solicitação de instalação do
Loteamento Reserva do Francês, na área da APA de Santa Rita. O Parecer Técnico elaborado pela Comissão formada
por membros da APA de Santa Rita foi de inviabilidade de instalação, porque o local sugerido para a construção do
empreendimento, é em áreas de preservação permanente que não podem ser desmatadas segundo o Plano Manejo
da APA Santa Rita e o Plano Diretor de Marechal Deodoro.
2.1. O Conselheiro Sr. Ludgero Barros comentou e confirmou que a Empresa solicitante já havia aberto processo na
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e o mesmo após análise foi negado, pois, iria de encontro com o
Plano de Manejo da APA e o Plano Diretor.
2.2. A votação foi aberta com a presença dos Conselheiros/Instituições: Erickson Machado/Instituto Salsa-de-Praia ( voto SIM); Núbia Lima/Secretaria de Meio Ambiente de Coqueiro Seco ( voto SIM); Luciano Brandão/BPA ( voto
SIM); José Luiz Ferreira/Mão Cheia ( voto SIM); Ludjero Barros /Secretaria demeio Ambiente de Marechal

Deodoro (voto SIM) . O resultado final da votação foram sete votos SIM, e por unanimidade fica inviável a
instalação do empreendimento.
3.

Após o término da votação ficou agendado para o dia 24/11/2017 a 4ª reunião ordinária do Conselho Gestor.

Decisões Tomadas
1.

Leitura e votação dos Pareceres Técnicos dos empreendimentos VILATEC e Loteamento Reserva do Francês.

2.

Agendamento da 4ª reunião ordinária do Conselho Gestor.
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