INSTITUTO DE DESEVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁIDEFLOR-BIO
CONSELHO GESTOR DA APA METROPOLITANA DE BELÉM
ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA APA METROPOLITANA DE
BELEM DE 2019.
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No dia 03 de dezembro de 2019, às 9h30min no auditório do Instituto
de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do ParáIDEFLOR-BIO, localizado na Av. João Paulo II, S/N, na cidade de
Belém-Pará, realizou-se a terceira reunião ordinária do Conselho
Gestor da APA Metropolitana de Belém. A pauta foi a finalização das
ações de 2019 e apresentação das propostas para o planejamento
das atividades que serão desenvolvidas no ano de 2020.
Prosseguindo a reunião houve a aprovação da ATA da reunião
anterior pelos conselheiros presentes com algumas contribuições
necessárias. Em seguida foi apresentada aos conselheiros, a
justificativa por não ter sido realizada a capacitação sobre
licenciamento Ambiental, demanda prevista no planejamento de 2019,
não foi possível a realização, por problemas de agenda da Instituição
convidada, ficando assim transferida para planejamento das
atividades de 2020. Prosseguindo com a pauta da reunião, houve a
apresentação do quadro de propostas das ações do planejamento
2020, com as contribuições dos conselheiros presentes das quais
foram: 1-Plano de ação de atividades de Educação Ambiental nas
UC’s, 2- Cartilha de Licenciamento ambiental e obras Públicas, 3Construir Procedimentos (fiscalização, estratégia de combate a
crimes ambientais nas UC’s), 3-Disque denúncia,4-Capacitações
sobre Licenciamento Ambiental e Plano de Manejo, 5-Seminário de
Pesquisa (divulgar o que está sendo feito nas UC’s atualmente). 6Proposta de calendário de reuniões. A proposta de se criar
procedimentos de denúncias, surge da necessidade que hoje existe
nas Unidades de Conservação da área metropolitana, pela
precariedade ou quase inexistência de fiscalização de combate a
crimes ambientais nessas áreas, surgindo assim a necessidade de se
buscar mecanismos de proteção e combate a essas ações. Segundo
Noemi Vianna o Estado possui o Fundo Estadual do Meio Ambiente
(FEMA) em que os conselheiros têm a possibilidade de estarem
sugerindo pesquisas para serem realizadas dentro das UC’s e de
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terem prioridade nesses recursos do Fundo Estadual, uma vez que
são geralmente recursos de compensação. Segundo informações do
Presidente do Conselho Gestor, Sr. Ivan Santos, o Ideflor-bio está
localizando todos os empreendimentos que estão dentro da APA
Belém, já foram notificados num total de 306 proprietários, sendo
solicitado o Habite-se (tecnicamente chamado auto de conclusão de
obra ou na linguagem popular: “habite-se”, nada mais é do que uma
certidão expedida pela Prefeitura atestando que o imóvel está pronto
para ser habitado conforme as exigências legais). Segundo o Senhor
Ivan Santos, grande parte dos responsáveis pelos empreendimentos
já procuraram o Ideflor-bio para informar a respeito das obras, sendo
que muitas não apresentaram Habite-se da obra. Quem apresentou,
significa dizer que está seguindo a legislação sanitária exigida para
funcionar. Foram encaminhados para conhecimento das Secretarias
de Meio Ambiente de Ananindeua e Belém e Secretarias de
Urbanismo (SEURB) dos municípios citados a relação dos
empreendimentos notificados pelo Instituto de Desenvolvimento
Florestal e da Biodiversidade- IDEFLOR-BIO como respaldo, caso este
seja notificado pelo Ministério Público. De acordo com Ivan Santos,
caso as Empresas que não comparecerem para explicar a situação
da obra serão encaminhadas ao Ministério Público para que outras
medidas sejam tomadas. Todos os prédios que estão no corredor da
Almirante Barroso também foram notificados pelo Ideflor-bio.
Segundo Camila Salim (EMATER), é preciso conhecer o potencial
poluidor de cada empreendimento, pois tem uns que não vão precisar
de tratamento de efluentes por não poluírem, é preciso que cada
Empresa seja cobrada de acordo com o grau poluidor que possui.
Prosseguiu-se a reunião, com a formação dos grupos de trabalho
formado de acordo com as ações propostas do planejamento 2020,
sendo que cada conselheiro aderiu ao GT de acordo com sua
expertise, ficando a composição preliminar dos GT da seguinte forma:
1-GT Elaboração de Cartilha de Licenciamento Ambiental de
obras públicas e particulares (EMATER, REDEPAEA, DEFENSORIA PÚBLICA,
SEMME ANANINDEUA (sugestão), 2-GT (Elaboração de procedimentos
de fiscalização, Estratégias de combate a crimes ambientais/
Disque denúncia) EMBRAPA, CODEM, SEMMA BELÉM,), 3-GT (Elaboração
do Plano de Educação Ambiental- REDEPAEA, ADECAM, EMBRAPA,
NAMAZONIA, SEMMA BELÉM). Ressaltando que algumas Instituições que
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não estavam presentes, foram colocadas nos grupos como sugestão
dos conselheiros presentes, caso não tenham interesse em participar
do grupo sugerido, podem fazer opção por um outro. Os grupos
permanecem em aberto para que outras instituições interessadas
possam manifestar-se, inclusive conselheiros de outras UC’s, já que
as mesmas apresentam problemas similares. Em seguida foi
apresentado uma primeira versão do calendário anual de reuniões
2020 do Conselho Gestor da APA Metropolitana de Belém. Os
encaminhamentos foram: 1-Encaminhar o calendário anual das
reuniões, 2- Organizar o calendário das reuniões dos grupos de
trabalho (GT), Estiveram presente os seguintes conselheiros: Ivan
Santos, Rosangela Pinheiro (IDEFLOR-BIO), Benedita da Silva Barros
(MPGE), Noemi Vianna Martins Leão (EMBRAPA), Camila Mesquita
Salim (EMATER), Delson Luís Cruz (ONG NAMAZÔNIA), José Maria
Lopes Oeiras (REDEPEA), Jose Alexandre da Silva Veloso (ADECAM),
Luiz Paulo Monteiro Porto (SEMMA BELÉM), Antônio Bentes Figueiredo
Neto (CODEM). O Presidente do Conselho Gestor deu por encerrada a
reunião ás 12h30min. Eu Rosangela Pinheiro, lavrei a ATA que será
assinada por todos presentes.

