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

Data: 19/07/2017

Hora Inicial: 10h00min

Hora Final: 12h00min

Objetivo da Reunião
Discutir sobre dois empreendimentos que querem se instalar na área da APA de Santa Rita, analisando a viabilidade de
eles serem feitos ou não, assim como fazer uma breve apresentação sobre a APA e ações feitas pelo IMA.

Assuntos Tratados
1.

Apresentação da APA de Santa Rita e Resec Saco da Pedra, mostrando o zoneamento da área, os objetivos e
atribuições do conselho.

2.

Queixa do Sr. José Luiz Ferreira sobre a ressaca, chuvas fortes e lençol freático alagado na Prainha e Ilha de Santa Rita
em Barra Nova.
2.1. O Sr. Renato Gaban Lima contrapôs que o que está acontecendo na Barra Nova é um fenômeno natural (por ter
solo de mangue e solo de areia faz com que a zona na barra nova sempre aconteça isso no decorrer dos anos), a
proposta do Sr. Renato é que o conselho não interfira no fenômeno e sim entenda como acontece e tente gerar
empreendimentos menos impactantes, para que não interfira em processos naturais importantes para a
conservação da APA

3.

Apresentação do projeto Vilatec – Tecnologia Funerária, que gostaria de se instalar na área da APA de Santa Rita
localizado próximo ao Cesmac – Campus Marechal, com uma proposta de não afetar o solo com o necrochorume,
atendendo completamente toda a resolução 355 do CONAMA
3.1. O conselho Gestor questionou o local aonde ele vai ser instalado, pois, pode afetar habitats bem preservados da
fauna local e no caso da região ela é de lençol freático raso podendo ficar alagada, além do por que não pode
ser instalado dentro da cidade como foi feito em Recife-PE.
3.2. O Sr. Eduardo disse que por motivos de preço, publico alvo e local que vai de acordo com os requisitos do
projeto, a localização do empreendimento é a melhor possível, além do que instalar nos cemitérios já existentes
não condiz com a lei, pois, os cemitérios são do estado, no caso de recife o cemitério é particular da igreja.

4.

Apresentação do Loteamento Reserva do Francês, com grande área onde a maior parte dele está pegando área de
Mata Atlântica. Já abriu processo em Marechal Deodoro e foi negado, pois, foi de encontro com o Plano de Manejo
da APA e o Plano Diretor. Abriu outro processo no IMA já com o projeto que será apresentado a comissão feita pela
APA para decidir a viabilidade do projeto.
4.1. Secretário de Marechal Deodoro, Sr. Mateus Gonzalez já tinha dado seu parecer sobre a viabilidade do processo
da Solutions, visto que este já foi negado pela secretaria e essa tipologia de empreendimento é licenciada por
Marechal.

5.

O Sr. Mateus Gonzalez questionou sobre o plano de manejo da APA de Santa Rita, solicitando que pudesse ser
revisado para que ficasse de acordo com o plano diretor, já que em alguns pontos eles estavam se contradizendo.

6.

Data e local da 3ª e 4ª reunião ordinária do conselho gestor

Decisões Tomadas

1.

Foi instaurada a comissão para os dois projetos apresentados que querem ser instalados dentro da APA de Santa
Rita, sendo constituída pelas seguintes instituições: UFAL, Coqueiro Seco, BPA, SEMDS e Salsa de Praia

2.

Leitura do Regimento interno e visto com os conselheiros o que se pode acrescentar ou tirar para melhorar o
regimento interno, sendo enviado para eles e discutido na próxima reunião.

3.

A data para a 3ª e 4ª Reunião ficou respectivamente, dia 22/09/2017 às 9 horas na Base Descentralizada do IMA e
dia 24/11/2017 às 9 horas na Base Descentralizada do IMA.

4.

Comissão para os projetos vai fazer uma visita aos locais para posicionamento inicial a partir de Parecer Técnico
elaborado após a vistoria de campo. Visita será dia 28/07/2017.

Ações

Responsáveis

Visita da comissão para ver os processos

Comissão Responsável

Participantes

Função/Instituição

Prazo

Realização
28/07/17

Assinatura

