ATA DA 4ª REUNIÃO
Local: IMA – Maceió/AL

Data: 06/02/2018

Hora Inicial: 09h25min

Revi são:
01
Hora Final: 11h00min

Objetivo da Reunião
Apresentação do zoneamento da APA do catolé para a elaboração do Plano de Manejo e discussão de atividades para o
planejamento estratégico da APA do Catolé.

Assuntos Tratados
1.

A Conselheira Sra. Kadja Monaysa suplente do chefe da APA iniciou a 4ª reunião do Conselho Gestor, apresentando o
Sr. Sinval Autran representante da Empr esa Domus , contratada pelo IMA para elaborar o Plano de Manejo da APA
do Catolé.

2.

O Sr. Sinval Autran fez uma apresentação sobre que a Empresa Domus está desenvolvendo na área, inclusive os
mapas com as áreas para a criação do zoneamento e alguns dados da caracterização da fauna e da flora. A elaboração
do Plano de Manejo tem como coordenador geral, o Sr. Gustavo Carvalho; o estudo sócio-econômico da área, o Sr.
Sinval Autran e o estudo fauna e flora Sr. Maurício.
2.1. O convidado e ex membro do Conselho Gestor, o Sr. Álvaro Borba questionou sobre a não caracterização do meio
aquático, que seria importante constar no Plano de Manejo.
2.2. O Sr. Sinval Autran/Domus respondeu que para o primeiro momento a verba destinada para a elaboração do
Plano de Manejo foi destinado para o meio terrestre, mas que no segundo momento, possa ser consigam um
novo recurso para que o levantamento do meio aquático.
2.3. O Sr. Álvaro Borba sugeriu que como não tem verba, que se trabalhasse com dados secundários.
2.4. O Sr. Sinval Autran/Domus informou que o prazo para finalizar o zoneamento da Unidade de Conservação é no
final de junho (150 dias).
2.5. Foi encerrada a apresentação da Empresa Domus.

3.

Dando continuidade a reunião, a Conselheira Kadja Monaysa, suplente do Chefe da APA, informou aos presentes
que os conselheiros atuais da Prefeitura de Santa Luzia do Norte, serão substituídos por Maurício Cardoso e Leyla
Leite;

4.

Seguindo a Pauta, a Sra. Kadja Monaysa iniciou o planejamento estratégico da APA, elencando os problemas
encontrados na APA e as sugestões para resolver os mesmos. Os assuntos abordados foram: a disposição inadequada
dos resíduos sólidos, as queimadas e aumentar o número de visitas dos órgãos fiscalizadores na Unidade de
Conservação.
4.1. o Sr. Álvaro Borba sugeriu uma solução para os problema dos resíduos sólidos que estão sendo descartados de
forma inadequada, que seria denunciar através do Conselho aos órgãos públicos competentes, por meio de
ofícios, anexando fotos.
4.2. A mesma sugestão do ex membro do conselho gestor o Sr. Álvaro Borba, poderia ser usado para as queimadas
também, acrescentou o Sr. Eduardo Purcell.

5.

O Sr. Álvaro Borba sugeriu uma visita ao redor da lagoa, cadastrando todos os pontos de crimes ambientais e para
conhecer a APA, os dados poderiam servir de apoio para a elaboração do plano de manejo. Documentar todos os
problemas existentes na APA, e depois através do Conselho Gestor, encontrar uma solução para os mesmos.

6.

Não foi possível finalizar o Planejamento Estratégico, pela questão do tempo, por isso ficou para ser discutido e
finalizado na próxima reunião. Foram sugeridas duas datas, para ser decidido pelo Chefe da APA Sr. Marco Antonio
para que o mesmo esteja presente. As datas foram os dias 04/04 ou 11/04.

Decisões Tomadas
1.

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

Ações
Visita na UC com os membros do
Conselho.

Participantes
Maurício Cardoso
Alexandra Pinto

Responsáveis

Realização

IMA

Função/Instituição
Pref. de Sant. Luzia do Norte
IPMA

Olibio Victor

SEMARH

Claudia Buarque

SEMARH

Eduardo Purcell

MSP Studio

Kadja M. Mendonça

Prazo

IMA

Assinatura

