ATA DE REUNIÃO
Local: RPPN Tobogã – Maceió/AL

Data: 21/09/2017

Hora Inicial: 10h00min

Revi são:
01
Hora Final: 11h30min

Objetivo da Reunião
Discussão e análise do Regimento interno para as modificações necessárias.

Assuntos Tratados
1.

A Conselheira Sra. Kadja Monaysa suplente do chefe da APA fez a leitura do regimento interno e destacou alguns
itens juntamente com os Conselheiros para serem discutidos e modificados caso necessário.
1.1. Os itens destacados não foram discutidos porque na reunião não tinha quórum para ser votado as modificações;
1.2. Por sugestão da Conselheira, o documento deve ser enviado para o setor jurídico do IMA para averiguar se é
possível as realizar as modificações.

2.

A Conselheira Sra. Elane Gomes representante da CASAL, r elatou que há resíduos sólidos sendo descartados de forma
irregular no bairro de Sant Dumont.

3.

O Conselheiro Sr. Eduardo Purcell representante da RPPN Tobogã fez uma lista de denúncias como: os moradores do
condomínio localizado ao lado da RPPN Tobogã estão descartando resíduos sólidos na entrada da RPPN; que há
também o problema do esgoto que escorre na ladeira que vai direto para a entrada da RPPN; fezes sendo jogadas
dentro de sacolas plásticas nas árvores e a queima constante nas redondezas da RPPN, com altos riscos de incêndio.
3.1. Outros relatos do Conselheiro sobre a queda total do muro de sua propriedade, devastando uma área grande da
RPPN que até agora não teve uma ajuda da construtora para a recuperação da área desmatada, foram atuados
estão respondendo em processo. Terá uma audiência no dia 05/10 para dar progresso ao processo.
3.1.1. A construtora deveria ter feito o TAC e o PRAD. Documentos que ainda não foram apresentados para o Sr.
Eduardo Purcell.
3.1.2. A Conselheira Sra. Kadja Monaysa e o Conselheiro Sr. Kleyton Monteiro disseram que há três
possibilidades para a recuperação da área que foi desmatada: a primeira que o Ministério Público possa
destinar uma verba para recuperar a área; segunda opção é ser assinado o TAC pela construtora, onde, o
valor acordado seja entregue ao proprietário e que o mesmo irá dizer aonde será gasto este valor; e a
terceira possibilidade é conversar com as Universidades para ver a possibilidade de elaborar projetos e
para solicitar convênios.

Decisões Tomadas
1.

Oficializar a solicitação da coleta de resíduos sólidos na RPPN e Sant Dumont com marcação dos pontos de coleta;

2.

Planejamento Estratégico Anual da APA (2017/2019) na próxima reunião;

3.

Ver o andamento do processo da RPPN e Sant Dumont;

4.

Procurar Professores que tenham inter esse de realizar pesquisas na área da APA e;

5.

Programar uma Visitar técnica na UC com os membros do Conselho Gestor.
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