ATA DE REUNIÃO
Local: Escritório do IPMA – Rio Largo-AL

Data: 18/07/2017

Hora Inicial: 10h00min

Revi são:
01
Hora Final: 11h30min

Objetivo da Reunião
Discutir sobre denúncias na Área de Proteção Ambiental do Catolé e ações feitas na mesma, propondo soluções para
proteger a unidade. Apresentando projetos como o do Mutum de Alagoas.

Assuntos Tratados
1.

Apresentação para os Gestores da APA do Catolé e Fernão Velho de tudo o que ocorreu dentro da APA nos anos
anteriores sobre crimes ambientais.
1.1. Danos ambientais graves na RPPN Tobogã do Sr. Eduardo Purcell está com problemas de resíduos sólidos na
entrada da RPPN por conta de moradores do condomínio que está ao lado da RPPN e quebra parcial do muro de
arrimo do condomínio, causando assoreamento no açude em 2014 e em 2017 houve uma queda total do muro,
devastando uma área grande da RPPN que até agora não teve uma ajuda da construtora para a recuperação da
área desmatada, causando prejuízo ambiental e financeiro para o Sr. Eduardo Purcell. Deixando também
famílias que estavam morando lá sem água.
1.1.1. O Sr. Valdir Martiniano sugeriu que é possível pela SEDET e MPE voltar a negociação do TCV com a
construtora para eles pagarem os danos causados na RPPN Tobogã. Caso ocorra o retrocesso do TCV terá
que ser feito um enriquecimento na área com espécies pioneiras para a recuperação rápida do local.
1.2. No município de Santa Luzia do Norte foi abordado também denúncias, o Sr. Sebastião Felix falou sobre a fábrica
de abatedouro de frango dentro da APA, onde causa um mal cheiro na cidade inteira, não sabem se há uma
licença do IMA para esta fábrica. Onde poderia ter sido construída em outro canto, longe dos cidadãos.
1.3. Resíduos sólidos sendo jogados pelos cidadãos ao ar livre na estada que vai para a Usina Leão.

2.

Sr. Valdir sugeriu fazer um Diagnóstico físico, geofísico e ambiental da APA;

3.

Construtora Sauer destinou um valor para fazer o zoneamento da APA de catolé;

4.

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

5.

Decisão do Vice-Presidente da APA do Catolé;

6.

Foi apresentado o projeto do IPMA para a introdução do Mutum na natureza, ave símbolo do Estado que encontra-se
ameaçada de extinção;

7.

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

Decisões Tomadas
1.

UFAL irá fazer uma caracterização físico ambiental da APA do Catolé;

2.

IMA vai fazer uma visita In Loco ao abatedouro de frango para averiguar a situação dita pelo Sr. Sebastião Felix

3.

Foi escolhido o vice-presidente da APA do Catolé, o senhor Eduardo Purcell

4.

Será preparada uma munção pelo Sr. Eduardo Purcell, para ser apresentado na prefeitura, tendo o apoio do
conselho gestor da APA.

5.

Acrescentar no regimento que não tenha número limite para se fazer uma reunião.

6.

Falar com a prefeitura responsável e marcar uma reunião com os novos representantes dos municípios
responsáveis para recolher os resíduos na estrada que vai para a Usina Leão.

7.

A data para a 3ª Reunião ficou para o dia 21/09/2017 às 9 horas na RPPN Tobogã.
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