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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 1 

AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS – CONAPACC 2 

Data: 03/12/2020.  3 

Início: 09h17min. Fim: 13h08min 4 

Local: Virtual-Online. 5 

Relator: Luciana de Carvalho Salgueiro Silva (Conselheira APACC) 6 

 7 

Abertura: Verificado o Quórum conforme lista de presença e autorizado o início da transmissão ao vivo da 8 

reunião via YouTube, às 9h17min do dia 03/12/2020, foram retomadas as orientações acerca dos comandos de 9 

tecnologia da informação a serem utilizados neste formado de reunião, o chefe Wenderson (ICMBio) 10 

declarou oficialmente aberta a reunião, agradeceu a presença de todos, deu boas vindas, destacou a transmissão 11 

e gravação da reunião, oportunizando para que eventuais discordâncias fossem manifestadas, e passou a 12 

palavra para secretaria do CONAPACC. Ana Paula (AMITUS) apresentou a proposta de pauta da reunião, e 13 

Gabriella Calixto (ICMBio) perguntou sobre pedidos de alteração da memória da última reunião (35ª 14 

Reunião Ordinária Conapacc), destacando pedido de alteração, já acatado, de Luiz Cláudio (CCCV&B) em 15 

relação a falas e placar de votação de propostas suas. Beatriz Mesquita (Fundaj) solicitou que fosse retomado 16 

o envio da ata em formato editável, e não apenas em PDF, como também para seu email particular, e não 17 

apenas profissional, chamando atenção que a transcrição do chat não foi juntada como anexo, como havia sido 18 

acordado, ao que foi respondida positivamente por Gabriella (ICMBio), se desculpando por falhas, que serão 19 

corrigidas, e informando que a secretaria está trabalhando em documento adicional que sistematizará os 20 

encaminhamentos da reunião, numa espécie de resumo para facilitar o acompanhamento pelos conselheiros e 21 

interessados. Com a palavra a secretária Ana Paula (Amitus) anunciou sua renúncia ao cargo de secretária a 22 

partir da eleição de vagas abertas de novos conselheiros, no próximo ano, por questões de saúde, recebendo 23 

os agradecimentos de Leonardo Messias (Cepene), Tsachi (Yandê) e do chefe Wenderson (ICMBio), além 24 

de diversos outros conselheiros, no chat da plataforma Zoom. Em relação à pauta, Tsachi (Yandê) destacou 25 

que um documento resumo das reuniões, como anunciado, será uma excelente ferramenta para facilitar a 26 

interlocução da APACC com usuários, interessados e novos gestores municipais, no que foi acompanhado por 27 

Wenderson (ICMBio). 28 

 29 

Deu seguimento com a leitura da pauta. Pauta para o dia 03/12:  30 

- Abertura  31 

- Aprovação da ATA da 35 RO  32 

- Repasse capacitação Pesca 33 

- Informe gestão: campanha veículos na praia  34 

- Informe sobre cronograma do RPM enviado por email  35 

- Breve apresentação e votação da Minuta do PUP 36 

- Limites APACC  37 

- Informe GT IMA  38 

- Acesso as praias  39 

- Braskem 40 

 41 

PAUTA 1: Gabriella (ICMBio) fez um breve resumo sobre a capacitação de conselheiros ocorrida nos 42 

últimos dias, voltada especialmente para conselheiros pescadores, passando a palavra para o Sr. Pedro Luiz 43 

(Colônia Z25) para transmitir suas impressões, o qual manifestou satisfação pelo evento, considerando que 44 

foi bastante importante a troca de informações e experiências ocorrida, especialmente com pescadores e 45 

participantes de outros estados, que permitiu perceber que as mesmas dificuldades são enfrentadas por todos, 46 

e proporcionando aprendizado com a forma de enfrentamento dos desafios. Chamou atenção que a adesão dos 47 

pescadores é fortalecida e engrandecida, proporcionando uma participação mais ativa deste setor, segundo as 48 

experiências ali relatadas, quando obtém conquistas através do conselho, fazendo com que os participantes se 49 

sintam efetivamente contemplados e parte do conselho. Valmir (Prefeitura de Barreiros) reforçou as 50 

palavras sobre a relevância do aprendizado proporcionado, destacando suas impressões sobre o entusiasmo de 51 

todos os participantes, mantendo-se ativos, durante todo o período da capacitação. Rafael Messias 52 

(Associação de Jangadeiros de São Bento), destacou os esforços de tantos membros para ter participação 53 

efetiva, mesmo com todas as dificuldades de acesso à tecnologia existentes, a troca de experiências com 54 

participantes mais jovens, todos buscando propostas para melhorar a e sua crença de que ações como esta 55 



podem promover sementes importantes para as futuras gerações. Gabriella (ICMBio) informou que todos os 56 

conselheiros receberão relatório desta capacitação, com propostas de encaminhamento. Beatriz Mesquita 57 

(Fundaj), apresentando suas impressões sobre a capacitação, pontuou que I) o quantitativo de conselheiros 58 

do setor pesqueiro nos fóruns de políticas públicas é algo decisivo para melhorar sua participação; II) observa 59 

que prever um espaço de fala específico também produz resultados na promoção da participação mais efetiva 60 

do setor, o que seria um encaminhamento cabível, prever  este espaço dentro deste conselho; III) coloca a 61 

importância de que todos os conselheiros participassem de capacitações como esta, não apenas pescadores, 62 

para que todos conheçam a realidade destes participantes. 63 

 64 

PAUTA 2 - Informes: Gabriella (ICMBio) informou que estão sendo preparados materiais para atender 65 

solicitação do Conselho de que seja feita campanha sobre veículos na praia, sendo que em breve será lançado 66 

vídeo lúdico e card para trabalhar esta campanha. Passando para o segundo informe, Wenderson (ICMBio) 67 

apresentou documento enviado pelo ICMBio ao MPF, que já havia sido enviado aos conselheiros, no qual 68 

consta cronograma de ações e responsáveis para aprovação e homologação da revisão do Plano de Manejo, 69 

incluindo análise de órgãos técnicos e Comitê Gestor, além de prazo para ajustes, com previsão final de 70 

assinatura e publicação pela Presidência do ICMBio em março de 2021. Bruno (Biota) indagou as razões de 71 

ter reiniciado a tramitação, por vários órgãos técnicos e jurídicos que já haviam analisado o plano revisto, 72 

tendo sido confirmado por Wenderson (ICMBio), conforme sugerido na fala do Bruno, sobre a necessidade 73 

de passar novamente pelos mesmos órgãos, após alterações no refinamento dos limites que influenciaram na 74 

versão atual. 75 

 76 

PAUTA 3 – Plano de Uso Público: Manuela Kaspary (IFAL), passou a palavra para a professora Vanice 77 

(Prodema-UFPE) fazer a apresentação preparada, que foi uma consolidação do trabalho do grupo, após as 78 

sugestões e contribuições de conselheiros. Surgiu discussão sobre a conveniência de padronizar o termo “pesca 79 

esportiva” em todas as referências do documento à pesca não profissional, tendo sido destacado por Leonardo 80 

(Cepene) que os conceitos estão na legislação, no que foi complementado por Lilian (ICMBio) a existência 81 

do conceitos complementares em Portaria do ICMBio, que diferencia pesca esportiva como uma espécie de 82 

gênero mais amplo de pesca amadora, ficando aprovado o retorno da nomenclatura anterior (pesca amadora), 83 

que abrange toda atividade de pesca recreativa e de lazer, enquanto pesca esportiva está dentro da pesca 84 

amadora, mas se refere apenas à prática chamada pesque-e-solte. 85 

Colocada em votação a minuta do Plano de Uso Público, condicionada ao retorno da nomenclatura acima 86 

mencionada, o texto foi aprovado com 23 favoráveis e 3 abstenções, tendo a servidora Lilian (ICMBio) 87 

agradecido o envolvimento do grupo que realizou o trabalho e informou os próximos passos para homologação 88 

e publicação do documento. 89 

 90 

Pauta 4 – Limites de APACC: Wenderson (ICMBio) informou que o CEPENE solicitou, por email, retirada 91 

de pauta da apresentação que seria feita por seus membros sobre a nota técnica produzida a esse respeito, 92 

considerando mais conveniente que a apresentação fosse realizada somente após manifestação dos órgãos 93 

técnicos do ICMBio, quando haverá mais base para discutir os posicionamentos técnicos que venham a surgir. 94 

Leonardo (Cepene) reforçou a fala anterior, destacando o caráter público do processo e que a nota técnica 95 

foi disponibilizada, via email, enviado ao endereço eletrônico da secretaria do CONAPACC. Bruno (Biota) 96 

solicitou esclarecimento sobre se todas as discussões sobre limites da APACC seriam deixadas para momento 97 

posterior à apreciação dos órgãos técnicos, tendo sido esclarecido por Wenderson (ICMBio) que somente a 98 

apresentação do CEPENE sobre a nota técnica produzida por seus membros. Em relação à discussão sobre os 99 

limites atualmente considerados pelo ICMBio, e solicitação dos conselheiros para que os servidores da sede 100 

do ICMBio apresentassem suas conclusões técnicas sobre o refinamento dos limites, informou que a gestão 101 

da APACC transmitiu a solicitação, porém sem sucesso, não tendo a sede disponibilizado nenhum servidor 102 

para tal finalidade. Leonardo (Cepene) complementou no sentido de que a decisão do CEPENE sobre optar 103 

pela retirada de pauta de sua apresentação teve por base esse mesmo raciocínio, de aguardar manifestação 104 

técnica das diretorias responsáveis. Bruno (Biota) solicitou que ficasse registrado que embates anteriores 105 

entre conselheiros adotavam este mesmo raciocínio, de conveniência e oportunidade, para discussão dos 106 

limites, tendo havido discordâncias apenas quanto ao momento de reabrir discussões como estas, as quais 107 

parecem agora sanadas pela conclusão de retirada de pauta. 108 

 109 



PAUTA 5 – Informe GT IMA: Gabriella (ICMBio) esclareceu que este informe foi alocado, na pauta, em 110 

momento posterior aos informes anteriores, com o objetivo de compatibilizar o horário desta pauta com a 111 

participação da Dra. Juliana Câmara (MPF-AL), passando a palavra à Ana Paula (Amitus) , coordenadora 112 

do GT, que informou não ter tido condição de dar andamento aos encaminhamentos da reunião anterior em 113 

relação a este tema, em razão de problemas de saúde (oficiar ao IMA solicitando os estudos técnicos e demais 114 

fundamentos que embasam as autorizações ambientais de obras de contenção e articular contribuições e 115 

acompanhamento do procedimento nº 1.11.000.0000807/2020-65 junto ao MPF-AL). Com a palavra a Dra. 116 

Juliana Câmara (MPF-AL), solicitou, no ensejo deste encaminhamento de articular contribuições com o 117 

procedimento perante o MPF, que o GT encaminhasse ao MPF relatório final de seus trabalhos, com os 118 

achados do grupo. Informou, ainda, que está concluindo a revisão de uma minuta de termo de cooperação 119 

técnica a ser firmado com os órgãos envolvidos, promovendo a contribuição e participação do ICMBio nos 120 

processos de licenciamento no território da APACC. A partir da oportunidade de fala, pediu apoio dos 121 

participantes para fontes e sugestões de subsídios técnicos sobre os impactos da técnica de contenção 122 

apresentada como preferencial pelo IMA na reunião anterior. Andrea Olinto (Semas-PE), informa que 123 

estudos indicam que essa técnica pode ocasionar um efeito dominó, informando que existe um “Guia de 124 

Diretrizes de Prevenção e Proteção à Erosão Costeira” (Resolução CIRM 01/2018), compilando o trabalho 125 

específico para este tipo de obra desenvolvido por vários pesquisadores, aprovado por comissão 126 

interministerial, no qual estão estabelecidos os estudos que devem ser exigidos pelo órgão ambiental para 127 

permitir obras deste tipo, informando que, em Pernambuco, aquele tipo de obra agravou o processo erosivo. 128 

Transmitindo pergunta do conselheiro Severino Bill (CPP), que teve problemas em seu microfone, Gabriella 129 

(ICMBio) indagou à Procuradora sobre o andamento das denúncias sobre a poluição no rio Santo Antônio, ao 130 

que foi respondido pela Procuradora, via chat, após consulta ao sistema, que “MPF recebeu um relatório da 131 

UFAL com um diagnóstico após avaliações químicas e biológicas. Porém, ainda estamos aguardando 132 

respostas do IMA/AL e do ICMBio acerca da identificação das causas do acidente ambiental, eventual 133 

lavratura de autos de infração e relatórios de infração ambiental. Esses dados são essenciais e foram solicitados 134 

ao IMA/AL pelos Ofícios 945/2020 e 1134/2020 (enviados respectivamente em 14.10 e 02.12) e ao NGI Costa 135 

dos Corais pelos Ofícios 950/2020 e 1135/2020 (enviados respectivamente em 14.10 e 02.12)”.  136 

 137 

Rafael Messias (Associação de Jangadeiros de São Bento), convidado, pede a palavra, que foi concedida 138 

pelos conselheiros, e pergunta como fica a questão das obras irregulares, quem fiscaliza, se deve ser a 139 

prefeitura ou estado, citando a região de São Bento, que tem a sua orla já ocupada. Wenderson (ICMBio) 140 

respondeu que o ICMBio tem combatido essas situações dentro dos meios legais, verificando inicialmente se 141 

estão dentro dos limites da APACC, onde tem competência de atuação. Citou operação realizada em 142 

Tamandaré/ PE, para fiscalizar construções na orla, realizada em parceria entre ICMBio, MPF, IBAMA, SPU, 143 

entre outras. Informou que vai verificar essa e outras denúncias que estão chegando. Tsachi (Yandê) reforçou 144 

a necessidade de trabalhar em parceria entre as instâncias do poder publico estadual, federal e municipal, 145 

porém cita que as prefeituras precisam assumir sua responsabilidade na fiscalização e informação da 146 

população sobre o regramento de construção à beira mar. Pedro Luiz (Colônia Z25) chamou atenção para a 147 

praia do Patacho, em Porto de Pedras, onde foi construído um banheiro sem autorização, no local destinado a 148 

construção das palhoças dos pescadores, próximo a Laje, citando que foi uma conquista dos pescadores e não 149 

podem abrir mão dela, solicitando assim a fiscalização.   Bruno (Biota) sugeriu atuação e fiscalização do 150 

MPF sobre os municípios da APACC em relação ao cumprimento de seus deveres previstos na resolução 151 

CEPRAM que os credencia como licenciadores. Wenderson (ICMBio) solicitou ao Sr. Pedro Luiz que 152 

encaminhasse mais informações sobre a denúncia, local e ponto de referencia, para fiscalização.  153 

 154 

PAUTA 6 – Acesso às praias: informando tratar-se de demanda que resultou da reunião anterior, Wenderson 155 

passou a palavra à Procuradora Juliana Câmara (MPF-AL), que esclareceu que o MPF já recebeu diversas 156 

representações sobre casos pontuais, muitos deles com dificuldade de identificar o local exato, por serem feitas 157 

as representações com dados insuficientes, já solicitando que eventuais novas representações sejam 158 

fundamentadas em dados mais precisos possíveis, instaurou procedimento mais amplo, envolvendo 159 

municípios que são alvos mais frequentes destas denúncias (Passo do Camaragibe, São Miguel dos Milagres 160 

e Porto de Pedras), os quais foram recentemente oficiados para informar ao MPF sobre suas medidas para 161 

cumprimento do decreto que regulamenta essa matéria dos acessos (Decreto 5.300, no art. 21), adiantando que 162 

o período transição de gestão municipal pode comprometer a celeridade da resposta. Gabriella (ICMBio) leu 163 

pergunta no chat do conselheiro Bill (CPP), a respeito da implantação do Japaratinga Lounge Resort, do 164 



Grupo Salinas. Dra Juliana informou que o ICMBio já autuou o hotel, que entrou com ação para anular o auto 165 

de infração, o MPF deu parecer contrário à ação, mas o juiz federal reabriu para instrução de provas, 166 

solicitando informações à SPU, assim a questão está em juízo. Izabel (Prefeitura Passo de Camaragibe) 167 

apresentou situações específicas sobre a região da praia do Marceneiro e na foz do rio Camaragibe, que 168 

comprometem o trabalho dos pescadores, por inviabilizar o acesso à praia, solicitando retorno, apoio e 169 

caminhos para encaminhamento das denúncias, ao que foram respondidos pela Procuradora e por Wenderson 170 

com as informações que tinham disponíveis, e sobre algumas questões de competência dos órgãos. Ana Paula 171 

(Amitus) parabenizou a Dra. Juliana Câmara pela atuação perante o MPF, informou acreditar que as novas 172 

gestões municipais de São Miguel dos Milagres e Passo de Camaragibe deverão ser mais acessíveis para 173 

trabalhar a questão, juntamente com o MPF e o ICMBio, na pessoa do chefe Wenderson, em sede deste 174 

procedimento. Não havendo mais inscritos, Gabriella (ICMBio) destacou que a reunião está sendo 175 

acompanhada pelo canal do ICMBio Costa dos Corais no Youtube por vários participantes da capacitação, que 176 

não são conselheiros, e que fizeram suas contribuições e colocações, sobre situações semelhantes em diversos 177 

locais no território da APACC. Clemente (Bioma) sugeriu a realização de uma campanha massiva da 178 

APACC, sobre todas as regras da unidade, incluindo os acessos à praia, tendo em vista que a pressão será cada 179 

vez maior na região, que é o foco do turismo em Alagoas, de maneira que campanha nestes moldes poderia 180 

evitar alegações futuras de desconhecimento. 181 

Wenderson (ICMBio) observou que o acesso às praias é uma discussão que ocorre há algum tempo e existe 182 

o questionamento por parte dos moradores sobre de quem é a competência para atuar nesse sentido. Dra. 183 

Juliana Câmara (MPF) cita que a competência é dos municípios, e que o ICMBio é um parceiro importante. 184 

Reforça que atuar caso a caso é difícil, pois a especulação imobiliária é grande, assim tem solicitado aos 185 

municípios as informações sobre os acessos. 186 

Bruno (Biota) sugeriu que a APACC criasse um canal mais direto e prático para denúncias, ao estilo de 187 

formulário online disponível no site da UC, com campos padrões a serem preenchidos, já que essa dificuldade 188 

da população em geral de saber o canal adequado de transmissão das denúncias, e até poder dar um retorno 189 

aos denunciantes. Clemente (Bioma) reforçou a sugestão e complementou que sua proposta de campanha e 190 

conscientização, já poderia abranger a divulgação deste canal para a população reportar desrespeitos. 191 

Nelson Sena (Prefeitura São José da Coroa Grande) sugeriu que os atingidos direcionem denúncias 192 

diretamente a secretarias de meio ambiente dos municípios, pois são também responsáveis, assim como o 193 

ICMBio e outros órgãos. 194 

 195 

PAUTA 7 – Braskem: também surgida na última reunião, a pauta consistiria em convite para que a empresa 196 

apresentasse os planos de atividade no litoral norte, a respeito da qual Wenderson (ICMBio) informou que 197 

foram feitas várias tentativas de encontrar um canal de comunicação, tendo havido dificuldade para encontrar 198 

o endereço adequado para encaminhar o ofício com este convite, tendo, finalmente, conseguido contato de 199 

duas pessoas da empresa, Milton Pradines, gerente de relações institucionais em Alagoas, e sua assistente, 200 

responsáveis pela comunicação externa da empresa, para as quais foi enviado o ofício convite, mas não obteve 201 

resposta imediata, somente no dia anterior à reunião, via aplicativo de mensagens (whatsapp), informando que 202 

não houve resposta do setor jurídico da empresa, razão pela qual não poderia participar desta reunião, mas 203 

estava aberto para participação futura, que seja em caráter extraordinário. Gabriella (ICMBio) destacou que 204 

a próxima reunião do conselho deverá ser bem densa, com eleição de conselheiros, de maneira que pode ser 205 

mais viável, de fato, a convocação de uma extraordinária. Disponibilizada a palavra, Pedro Luiz (Colônia 206 

Z25) reforçou a importância e necessidade de que a matéria permaneça na pauta, e seja objeto de alguma 207 

reunião. Bruno (Biota) propôs que seja agendada uma extraordinária quando houvesse a resposta da Braskem. 208 

Por ser integrante da força tarefa do MPF que acompanha a matéria, Dra. Juliana Câmara (MPF-AL) pediu 209 

a palavra para fazer os esclarecimentos que estivessem ao seu alcance, explicando que o interesse da atividade 210 

da Braskem no litoral norte já vem sendo objeto de preocupação desta força tarefa, porém por hora existe 211 

apenas autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM) de pesquisa específica para o subsolo, que não 212 

abrange a exploração e que não dispensa a licença ambiental, podendo os resultados da pesquisa revelar 213 

viabilidade ou não, de haver minérios a serem explorados. Informa que foram feitas exigências de estudos 214 

amplos como condicionante para a atividade, via ANM, e para a licença ambiental o MPF questionou ao IMA 215 

o estágio de tramitação desta permissão ambiental. Bruno (Biota) reforça que, por se tratar de pesquisa 216 

sísmica terrestre, a competência para licenciar é realmente do órgão estadual (IMA), que em outras ocasiões 217 

permitiu esse tipo de pesquisa por autorização ambiental, ou seja, sem prévia análise do Conselho Estadual 218 

(CEPRAM). Gabriella (ICMBio) questionou sobre o encaminhamento a ser fixado, tendo Wenderson 219 



(ICMBio) reforçado a importância de permanecer com a proposta de ser convocada reunião extraordinária 220 

com este tema, a ser realizada com a participação da Braskem, com data a ser definida a partir das respostas 221 

da empresa, informando desde logo que irá reforçar o convite com novos ofícios. Colocada em votação a 222 

proposta, foi aprovada com 17 votos favoráveis, e 4 abstenções. 223 

 224 

PAUTA 8 – Informe Campanha “Encalhou?!” - Biota: Bruno (Biota) informa que ao longo da próxima 225 

semana será realizada esta campanha, reforçando a divulgação, ao longo da costa alagoana, incluindo a 226 

APACC, dos contatos a serem acionados em caso de encalhes de animais marinhos, vivos ou mortos, para 227 

registro e levantamentos de dados que subsidiam decisões de gestão da APACC, em parceria com diversos 228 

órgãos, incluindo o ICMBio. Wenderson (ICMBio) parabeniza ao Instituto Biota pela campanha, e pelo apoio 229 

e parceria nas ações conjuntas com o ICMBio.  230 

 231 

Nos encaminhamentos finais, Gabriella (ICMBio) agradece a participação de todos, em especial agradece a 232 

disponibilidade da Procuradora da República, Dra. Juliana Câmara (MPF-AL), em manter essa interlocução 233 

com o Conselho, destacando que poucas Unidades de Conservação têm essa oportunidade. Passando a palavra 234 

ao chefe Wenderson (ICMBio) para o fechamento da reunião, ele agradece a todos pelos esforços ao longo 235 

deste ano atípico, parabenizando ao CONAPACC e todos seus integrantes, desejando um ótimo final de ano 236 

e também agradecendo à Dra. Juliana pela parceria constante, e pela participação na reunião, declarando-a 237 

encerrada. 238 

 239 

Encaminhamentos: 240 

1. Aprovada a minuta do Plano de Uso Público, condicionada ao retorno da nomenclatura utilizada no 241 

texto anteriormente apresentado: “pesca amadora”, em lugar de “pesca esportiva”; 242 

2. GT Licenciamentos IMA: dar seguimento aos encaminhamentos da reunião anterior e, no ensejo do 243 

encaminhamento de “articular contribuições com o procedimento perante o MPF”, enviar ao MPF 244 

relatório final de seus trabalhos, com os achados do grupo; 245 

3. Lembrar de anexar à ata o chat do Zoom e enviá-la em word; 246 

4. Promoção de campanha ampla sobre todas as regras da unidade com a população e usuários, incluindo 247 

informações sobre os acessos à praia;  248 

5. Criação um canal direto e prático para denúncias, ao estilo de formulário online, com campos padrões 249 

a serem preenchidos, cuja divulgação e ferramentas já podem ser divulgadas na campanha mencionada 250 

no item anterior; 251 

6. Convocação de reunião extraordinária com este tema, a ser realizada com a participação da Braskem, 252 

com data a ser definida a partir das respostas da empresa. 253 

 254 



ANEXO 1: CHAT DA REUNIÃO – PLATAFORMA ZOOM 

 

08:39:02  From  Clemente Coelho Titular : Bom dia a todos e todas 

08:42:23  From  Teófilo : muitos bons dias a todos,  ,  

08:43:15  From  Manuela Muzzi : Bom dia Teofilo! Bom que deu certo de estar na Base! Bom dia pessoal!! 

08:45:50  From  Suboficial Muniz - MB-CPAL : Bom dia Conselho!!! 

08:48:47  From  Clemente Coelho Titular : Bom dia 

08:49:04  From  Vanice Selva : Bom dia! 

08:50:06  From  Wenderson - ICMBio : Bom dia 

08:50:28  From  Gabriella Calixto scelza : Bom dia pessoal! 

08:50:42  From  Ana Paula : Bom dia!! 

08:50:44  From  Manuela Muzzi : Bom dia! 

08:51:14  From  Pedro luiz : não estou conseguindo  entrar Pedro lyiz 

08:52:02  From  Ana Paula : Estamos sem energia por aqui, caso eu saia dê repente,  é pq a internet da vivo já 

era. 

08:52:56  From  Teófilo : manu estou muito agradecido e já fui devidamente recebido (pelo gentil junior) e já me 

encontro confortavelmente alojado,  

08:53:32  From  Solange Coutinho - Fundaj - Suplente : Bom dia! 

08:53:52  From  Gabriella Calixto scelza : Que bom seu Teófilo!! 

08:54:05  From  Gabriella Calixto scelza : Ana Paula, Ok! Torcemos que a energia volte logo 

08:54:19  From  Gabriella Calixto scelza : Seu Pedro, Conseguiu? vamos fazer contato com o senhor pelo zap 

pra ver como ajudar...  

08:57:27  From  Manuela Kaspary IFAL Suplente : Pessoal, qual o link do youtube?  Estão me pedindo 

08:57:34  From  Manuela Kaspary IFAL Suplente : Bom dia! 

08:58:52  From  Manuela Muzzi : Link do YouTube: https://youtu.be/49SG9jazkGA 

08:59:09  From  Manuela Kaspary IFAL Suplente : Obrigada Manu! 

08:59:22  From  Beatriz Mesquita-Fundaj : Bom dia 

08:59:25  From  Teófilo : bom dia gabi, ana Paula e manu  estamos sinceramente muito  agradecemos pelo 

acolhimento, 

08:59:48  From  Beatriz Mesquita-Fundaj : A reunião será as 9 ou 9:30? 

08:59:56  From  Hedyane - Ircos - Suplente  : Bom dia a todos!! 

09:00:08  From  Andrea Olinto SEMAS Suplente : Bom dia! Adorei o card  convite, ficou lindo! 

09:00:23  From  Cláudio Sampaio UFAL : Bom dia a todos! 

09:00:32  From  Bruno Stefanis : Bom dia 

09:02:02  From  Gabriella Calixto scelza : será as 9h, Beatriz! 

09:02:15  From  Gabriella Calixto scelza : estamos contanto o quórum e iniciaremos em alguns minutos 

09:03:37  From  Mauro Maida : Bom dia senhoras e senhores. 

09:03:43  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Bom dia Mauro! 

09:04:00  From  joaoc : Bom dia. 

09:08:05  From  Teófilo : parabenizar pela nova roupagem do convite,  

09:09:11  From  Tsachi Greenhut institute Yandê titular : Bom dia 

09:10:15  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : pessoal, começaremos em 2 minutos! 

09:11:33  From  Ana Paula - CONFREM : bom dia a todos 

09:12:42  From  26 Ana Paula - CONFREM titular : Gabi estou precisando falar com você, depois me manda um 

oi que acabei perdendo alguns contatos. 

09:13:21  From  severino : bom dia! 

09:16:16  From  Jéssica Frias - voluntária : Bom diaaa 

09:17:29  From  39 Hedyane - Ircos - Suplente : Gabi, o Severino da colônia Z7 está assistindo aqui comigo. Ele 

não conseguiu conexão na colônia.  

09:18:04  From  severino : Infelizmente, não poderei participar de forma integral, na reunião, pois na agenda que 

foi socializada no inicio do ano essa runião estava programada para o dia 19/11. porem com a pandemia muitas coisas 

mudaram e a agenda de trabalho e pessoal ficou bem complicada. 



09:18:21  From  severino : Hedyane, Tamandaré é Z 05.  

09:18:30  From  severino : Z 07 é Rio formosos 

09:18:48  From  39 Hedyane - Ircos - Suplente : Isso.. desculpa.. Z5  

09:19:54  From  Manuela Muzzi : Ok Hedy e Severino! 

09:21:24  From  Rafael Cordeiro - Convidado : Bom Dia!!! 

09:21:35  From  Manuela Muzzi : Pessoal, colocando aqui a lista de presença, favor assinar: 

09:21:39  From  Platini Furtunato, APB : bom dia a todos! 

09:21:41  From  Manuela Muzzi : Lista de presença: https://forms.gle/kMXFrBqp5bqXNfaW6 

09:22:16  From  35 Teófilo AMORDAG/ABEVILA Supente : ana paula usa tambem vela 

09:22:22  From  Nelson Sena Filho : Bom dia à todos e todas uma ótima reunião 

09:23:33  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Pauta longa conselheiros... vamos ser objetivos para 

produzirmos bem 

09:23:35  From  Wenderson - ICMBio : Srs, lembrem de assinar a lista de presença. 

09:26:25  From  severino : nao consigo acessar o link da lista de presença 

09:27:01  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Boa Bia!!!!!! Obrigado Ana! 

09:27:04  From  36 Tsachi Greenhut Instituto Yandê Titular : Obrigado Ana                                     ��             

09:27:14  From  19 Manuela Kaspary IFAL Suplente : Obrigada Ana! 

09:28:34  From  20 Solange Coutinho - Fundaj - Suplente : Eu também não recebi o e-mail com os anexos e como 

também sou da Fundaj, deve ter sido algo relacionado à nossa instituição, 

09:31:08  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Bom sabel, Solange, manda pra gente um email alternativo 

então, que a gte já insere o seu e da Bea 

09:31:17  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : PAUTA 

9:00h - Abertura  

– aprovação da ATA da 35 RO  

- Repasse capacitacao Pesca 

- Informe gestao: campanha veiculos na praia  

9:30h - Informe sobre cronograma do RPM enviado por email  

9:40h – Breve apresentação e votação da Minuta do PUP 

10h - Limites APACC  

11h - Informe GT IMA  

11:20h - Acesso as praias  

12h - Brasken  

 

09:31:49  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Boa Ana! 

09:31:56  From  20 Beatriz Mesquita-Fundaj titular : Inspiradora 

09:32:00  From  07 Andrea Olinto SEMAS Suplente : Ana  sempre desempenhou a função de secretária com 

muita competência e delicadeza. Muito obrigada Ana 

09:32:18  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Ana secretaria maravilhosa!  

09:32:27  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : E agora quero ver os candidatos a secretaria.... rs 

09:32:39  From  29 Joao C Nogueira CCCVB Titular : Parabéns Ana. Renovar é preciso e temos toda esta 

juventude ai para contribuir e participar. 

09:34:02  From  severino : Saude e Paz Ana. Vc é 10, excelente secretaria.  

09:35:05  From  35 Teófilo AMORDAG/ABEVILA Supente : Ana Paula, muitos obrigados  

09:35:39  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Ana é porreta! <3 

09:36:21  From  19 Manuela Kaspary IFAL Suplente : Ana é quase patrimônio do Conapac. rsrs 

09:37:16  From  ICMBio NGI Marius Belluci : É uma perda irreparável. Obrigado por tudo, Ana. 

09:39:31  From  11 Lucas Araújo PMSJCG Suplente : Aninhaaa, prazer enorme trabalhar ao seu lado na secretaria 

CONAPAC. Foram muitos momentos incríveis e muito aprendizado. Melhor de tudo foi q ganhei uma amiga. Obg por 

tudo! Sucesso em sua nova empreitada!!!! 

09:40:09  From  32 Farid Daher - AOMM/APCM - Suplente : Muito obrigado, Ana. Sucesso sempre. 

09:41:33  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Lista de presença: https://forms.gle/kMXFrBqp5bqXNfaW6 

09:41:49  From  joaoc : Estive sem internet alguns minutos, mas voltou. 



09:44:24  From  40 Luciana De C Salgueiro BIOTA Titular : a pauta foi aprovada né 

09:44:53  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : não houve nenhuma manifestação contraria, Luciana 

09:48:16  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Boa Valmir! 

09:48:21  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Conselheiros, só aquela lembrança chata... de pedir que 

sejam objetivos nas falas, pra que a gente não precise ficar cortando as falas de vocês e também pra gente não se enrolar 

com o tempo!  

09:53:44  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Parabéns APACC pela iniciativa. 

09:53:50  From  30 - Ana Paula - Amitus - Titular : Gratidão Galera!! Vou continuar com vcs por aqui, não como 

secretária do CONAPACC, vou assumir meu papel de conselheira, tudo na vida é de soma, au aprendi muito com todos 

aqui.  Desejo de coração um feliz natal em família e um 2021 cheio de realizações para todos. 

09:55:13  From  Jéssica Frias - voluntária : Muito obrigada Ana, por sua dedicação todos esses anos na secretaria, 

pela acolhida e por tudo � 

09:57:13  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : ótimo Gabriella!Marque os conselheiros e parceiros 

09:57:50  From  40 Bruno Stefanis Biota Suplente : to confuso na pauta 

09:58:02  From  40 Bruno Stefanis Biota Suplente : Acabou informes? 

09:58:17  From  08 - Titular - Valmir Ramos - Barreiros : Ana. Gratidão por tudo. 

09:58:24  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Tivemos 1 informe que passou por final da reunião a pedido 

da Dr Juliana do MPF 

09:58:52  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : o informe do GT de licenciamentos... a Dra Juliana so vai 

conseguir chegar as 10h e solicitou que aguardássemos ela pra entrar neste informe 

09:59:14  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Gabriella, bom dia! Já estou na sala, se quiser seguir com o 

informe do GT, não há problema 

09:59:20  From  40 Bruno Stefanis Biota Suplente : caso tenha tempo, tbm queria fazer um informe. 

09:59:22  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Eu agradeço por terem me esperado 

09:59:29  From  40 Bruno Stefanis Biota Suplente : Sobre a campanha encalhou?! 

09:59:52  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Tudo certo, Dra Juliana! Sempre muito importante a sua 

participação por aqui! 

10:00:01  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Bruno, inclui seu informe aqui, vou colocar no final, pode 

ser? 

10:00:11  From  40 Bruno Stefanis Biota Suplente : ok 

10:00:27  From  40 Bruno Stefanis Biota Suplente : Caso tenha tempo. 

10:11:56  From  28 Severino Colonia Z5 Titular : GABI. NÃO ESTOU COM ACESSO A MICROFONE. MAS 

QUERIA COMENTAR SOBRE OS TERMOS (pesca amadora/pesca esportiva) 

10:12:02  From  28 Severino Colonia Z5 Titular : "pesca amadora"se refere a todo o tipo de pesca feita com 

finalidade de desporto ou lazer, e que não tenha como finalidade a comercialização do pescado, devendo atender aos 

limites de captura estabelecidos na região em que é praticada. 

A "pesca esportiva", por sua vez, é a pesca amadora que não implica na morte do peixe capturado. O pescador esportivo 

até pode saborear um peixe no local da pescaria, mas pratica o pesque-e-solte 

10:12:48  From  lilian ICMBio Costa dos Corais : é isso Severeno..não são sinonimos 

10:13:16  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Certo, Severino! 

10:13:56  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : mas esta tudo bem com isso? ou é uma duvida ou 

complementação que precisamos olhar aqui agora? 

10:15:58  From  18 Leonardo Messias CEPENE Titular : tem a legislação da pesca que conceitua esses tipos de 

pesca 

10:16:34  From  28 Severino Colonia Z5 Titular : Gabi é isso que a conselheira anterior falou 

10:16:49  From  28 Severino Colonia Z5 Titular : acho que deva sim voltar para o termo Esportiva 

10:16:51  From  39 Hedyane - Ircos - Suplente : Pessoal, acho que houve um equívoco quanto aos nomes dos 

Severinos... O Severino que falou sobre a pesca esportiva, foi o Severino da CPP (conhecido como Bill), mas no nome 

está como o Severino da Z5  

10:17:03  From  39 Hedyane - Ircos - Suplente : acho que renomearam errado 

10:17:22  From  28 Severino Colonia Z5 Titular : Oi esse é o Severino Bill do CPP 

10:17:28  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Foi o que imaginei Hedyane 



10:17:29  From  Manuela Muzzi Gef-Mar ICMBio : Certo Hedy! desculpe 

10:17:33  From  39 Hedyane - Ircos - Suplente : O Severino da Colônia de Tamandaré, está aqui comigo. Não 

está usando o chat 

10:17:34  From  Manuela Muzzi Gef-Mar ICMBio : Vou alterar 

10:17:56  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : se achar joga a lei aqui Léo 

10:18:51  From  27 Severino Bill CPP Titular : Isso mesmo lilian, até mesmo porque no plano de manejo tem 

restrições a pesca amadora,  

10:20:44  From  lilian ICMBio Costa dos Corais : https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-91-de-4-de-

fevereiro-de-2020-241574956 

10:21:06  From  lilian ICMBio Costa dos Corais : link da portaria do ICMBio sobre pesca esportiva..para quem 

tiver interesse 

10:21:47  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : conferir novamente suplentes e titulares 

10:22:00  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : isso 

10:22:23  From  16 Vanice Selva PRODEMA/UFPE Titular : Abstenção está em branco? 

10:22:38  From  40 Luciana De C Salgueiro BIOTA Titular : abstenção levanta a "mãozinha" 

10:22:48  From  18 Leonardo Messias CEPENE Titular : Capitulo IV, artigo 8º item II letra b), Lei 11959/09 

10:22:51  From  19 Manuela Kaspary IFAL Suplente : Obrigada Lilian pelos esclarecimentos.  

10:23:01  From  16 Vanice Selva PRODEMA/UFPE Titular : Ok é que tinham muito em branco 

10:23:10  From  11 Lucas Araújo PMSJCG Suplente : Nelson é titular então ele vota 

10:23:57  From  16 Vanice Selva PRODEMA/UFPE Titular : Obrigada Leonardo e Lilian. Vamos sim organizar 

o documento para enviar. 

10:24:24  From  Jéssica Frias - voluntária : vou precisar me ausentar, gente 

10:24:31  From  Jéssica Frias - voluntária : boa reunião a todos 

10:25:06  From  40 Luciana De C Salgueiro BIOTA Titular : 23 favoráveis e 3 abstenções 

10:25:35  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : perfeito 

10:32:39  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Não apareceram na reunião com o MPF. Que seja 

registrado aqui 

10:33:14  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Foram três convites, um do MPF, e duas do conselho. 

10:36:09  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Concordo com Bruno 

10:38:43  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : 1. GT Licenciamentos IMA: vai oficiar o IMA 

solicitando os estudos técnicos e demais fundamentos que embasam as autorizações ambientais de obras de contenção; 

2. GT Licenciamentos IMA: vai articular contribuições e acompanhamento do procedimento nº 

1.11.000.0000807/2020-65 junto ao MPF-AL 

 

10:40:33  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Gostaria de falar um pouco sobre o tema 

10:43:14  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Lista de presença: https://forms.gle/kMXFrBqp5bqXNfaW6 

10:43:23  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Lembrem TODOS de assinar a lista de presença... 

conselheiros e convidados! 

10:45:56  From  27 Severino Bill CPP Titular : Gabi. Teria como perguntar a Dr. juliana como esta o andamento 

das denuncias sobre a poluição no Rio Santo Antonio?  

10:46:07  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Posso sim Bill!  

10:46:32  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : leio na sequencia, depois da Andrea 

10:47:03  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Perfeito Andréa Olinto 

10:48:29  From  ICMBio NGI Marius Belluci : Resolução CIRM 01/2018 

10:48:39  From  14 Karine Magalhães - UFRPE - Suplente : Profa Tereza da UFPE pode ser essa pessoa, não? 

10:49:12  From  FÁBIO ICMBIO CMA : Andréa, seria bom colocar o link para o guia aqui no chat 

10:50:04  From  27 Severino Bill CPP Titular : Mesmo se não dê durante a reunião, se a Dr julia pode socializar 

depois, seria importante. 

10:50:20  From  ICMBio NGI Marius Belluci : O LAQUA do CECA/UFAL encaminhou relatório preliminar 

sobre a análise da água na ocasião do incidente de poluição do Rio Santo Antônio 

10:50:23  From  07 Andrea Olinto SEMAS Suplente : 

https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Final_Guia-de-

Diretrizes_09112018-compressed.pdf 



10:56:06  From  27 Severino Bill CPP Titular : eu também passo para o RAFAEL 

10:56:32  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Obrigada, Bill e Luciana 

10:56:46  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : desculpem a burocracia, mas tenho que seguir os tramites 

do RI...  

10:57:28  From  20 Beatriz Mesquita-Fundaj titular : Todos os convidados podem ter voz mas é preciso que um 

conselheiro passe essa voz.  

10:57:42  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : exatamente, Beatriz, isso que expliquei 

10:58:28  From  27 Severino Bill CPP Titular : Rafael. A construção do novo hotel Salinas após a ponte entre 

Japaratinga e  São Bento, a ocupação do apicum na construção e a privatização da praia em frente. Como é isso? 

10:58:45  From  ICMBio NGI Marius Belluci : Quando se fala em passeio de orla, nâo é passeio de bugre né? O 

trânsito de veículos na faixa de areia é proibido. 

10:59:10  From  27 Severino Bill CPP Titular : Seria interessante o ICMBIo e IMA trazer informações sobre isso, 

e ate mesmo a SPU 

10:59:17  From  03 Suboficial Muniz - MB-CPAL Suplente : vou precisar sair um pouco, mas já volto. 

10:59:58  From  ICMBio NGI Marius Belluci : A Zona de Apicum é fora da APA, Severino. O licenciamento é 

Estadual. Resta saber se está em terrenos de marinha, caso positivo é de competência da SPU 

11:01:03  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : MPF não tem atribuição legal para multar 

11:01:35  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Essa é uma tarefa dos órgãos ambientais, que exercem poder 

de polícia 

11:01:51  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : E têm o dever de fiscalização  

11:02:08  From  07 Andrea Olinto SEMAS Suplente : O DEC Federal 5.300.define queArt. 21.  As praias são 

bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer 

direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse da segurança nacional ou incluídos em áreas 

protegidas por legislação específica. 

§ 1o  O Poder Público Municipal, em conjunto com o órgão ambiental, assegurará no âmbito do planejamento urbano, 

o acesso às praias e ao mar, ressalvadas as áreas de segurança nacional ou áreas protegidas por legislação específica, 

considerando os seguintes critérios: 

I - nas áreas a serem loteadas, o projeto do loteamento identificará os locais de acesso à praia, conforme competências 

dispostas nos instrumentos normativos estaduais ou municipais; 

II - nas áreas já ocupadas por loteamentos à beira mar, sem acesso à praia, o Poder Público Municipal, em conjunto com 

o órgão ambiental, definirá as áreas de servidão de passagem, responsabilizando-se por sua implantação, no prazo 

máximo de dois anos, co 

 

11:02:21  From  Lucas França : O conselho poderia convidar SPU e IBAMA para esclarecimentos (IBAMA pq 

algumas áreas podem ficar eventualmente fora da APA), ou provoca-los de alguma outra forma. 

11:02:47  From  29 João Nogueira CCVB Titular : O MPF precisa ser provocado. Alguma instituição pode 

questionar o MPF, entrando com uma ação. 

11:03:40  From  27 Severino Bill CPP Titular : Tanto a área onde foi construída o Hotel é área publica Federal 

por terreno de marinha e também estadual, por conta da rodovia. E a área de expansão entre a rodovia e a paria, onde 

tem estruturas é área de marinha também  e boa parte foi construção encima da vegestão. 

11:04:26  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Pessoal, caso hajam propostas de encaminhamentos aqui 

pelo Chat eu peço que coloquem no áudio...  

11:07:56  From  07 Andrea Olinto SEMAS Suplente : A maioria dos terrenos de marinha no nosso litoral são 

praias que são bens público de uso comum do povo 

11:08:14  From  03 Suboficial Muniz - MB-CPAL Suplente : Estou de volta 

11:08:32  From  07 Andrea Olinto SEMAS Suplente : Licenciamento em área de praia não é impacto local 

11:09:49  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Era justamente o que eu ia pontuar: na APA, só Maragogi 

tem competência para licenciar 

11:10:18  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : EM Piaçabuçu, a gestão da APA contatou o MPF e nós 

começaremos a trabalhar junto a Prefeitura para planejar fiscalizações preventivas 

11:10:25  From  27 Severino Bill CPP Titular : Gabi, eu estou sem acesso a audio, mas gostaria se for possivel, 

que fosse solicitado informações clara sobre a implantação do Hotel Salinas  e se possivel fosse feito uma visita a area 

para tira essa duvida. 



 

11:10:28  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Muitas vezes, as prefeituras não possuem know-how 

11:11:00  From  lilian ICMBio Costa dos Corais : Acredito que Maceió também  

11:11:15  From  ICMBio NGI Marius Belluci : Sim, Maragogi e Maceió 

11:11:26  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Bill, vou colocar a sua pergunta logo após a fala da Dra 

Juliana 

11:13:59  From  Rafael Cordeiro - Convidado : obrigado pela participação, terei que me retirar no momento 

11:14:07  From  27 Severino Bill CPP Titular : ok. Gabi, so para facilitar é o  Japaratinga Lounge Resort, do 

grupo Salinas 

11:14:32  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : copiado, Bill! 

11:14:45  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Rafael, grata pela sua presença e participação hoje e durante 

a capacitação! 

11:15:17  From  Rafael Cordeiro - Convidado : obrigado, estaremos juntos... 

11:18:20  From  29 João Nogueira CCVB Titular : Seria bom a divulgação das leis que regulamentam o acesso à 

praia. 

11:18:35  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Em relação ao problema no Rio Santo Antônio, o MPF 

recebeu um relatório da UFAL com um diagnóstico após avaliações químicas e biológicas. Porém, ainda estamos 

aguardando respostas do IMA/AL e do ICMBio acerca da identificação das causas do acidente ambiental, eventual 

lavratura de autos de infração e relatórios de infração ambiental.  

Esses dados são essenciais e foram solicitados ao IMA/AL pelos Ofícios 945/2020 e 1134/2020 (enviados 

respectivamente em 14.10 e 02.12) e ao NGI Costa dos Corais pelos Ofícios 950/2020 e 1135/2020 (enviados 

respectivamente em 14.10 e 02.12). 

11:19:04  From  07 Andrea Olinto SEMAS Suplente : Lei 7661/88 regulamentada pelo Decreto 5.300/04 

11:19:28  From  07 Andrea Olinto SEMAS Suplente : Institio Plano Naciona de Gerenciamento Costeiro 

11:20:24  From  07 Andrea Olinto SEMAS Suplente : O acesso a praia está regulamentado no Decreto 5.300 art 

21 

11:21:37  From  36 Tsachi Greenhut Instituto Yandê Titular : Banheiro seco.? 

11:27:01  From  33 Platini Furtunato APB Suplente : verdade,  o pescadores são saco de pancada. 

11:28:02  From  Manuela Muzzi Gef-Mar ICMBio : Lista de presença: https://forms.gle/kMXFrBqp5bqXNfaW6 

11:28:22  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Respondido Manu! 

11:29:09  From  33 Platini Furtunato APB Suplente : os pescadores e moradores ficam isolados de tudo, e agora 

os visitantes só tem acesso as praias  através de pousadas e restaurantes. 

11:34:02  From  29 João Nogueira CCVB Titular : O mesmo para Japaratinga. Nova gestão assumindo, dessa vez 

gente do local foi eleita. Já com o compromisso de reativar o COMDEMA de Japaratinga. 

11:35:39  From  18 Leonardo Messias CEPENE Titular : vou ter que sair da reunião, obrigado  

11:45:36  From  29 João Nogueira CCVB Titular : Qual deve ser o distanciamento entre os acessos? 

11:45:41  From  ICMBio NGI Marius Belluci : Decreto 5300/2004: Art. 21.  As praias são bens públicos de uso 

comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, 

ressalvados os trechos considerados de interesse da segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação 

específica. 

11:46:14  From  Manuela Muzzi Gef-Mar ICMBio : Lista de presença: https://forms.gle/kMXFrBqp5bqXNfaW6 

11:46:14  From  27 Severino Bill CPP Titular : Gabi, não consegui ate o momento acessar o link 

11:46:26  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Bill, podemos colocar o seu nome la então? 

11:46:31  From  ICMBio NGI Marius Belluci :  § 1o  O Poder Público Municipal, em conjunto com o órgão 

ambiental, assegurará no âmbito do planejamento urbano, o acesso às praias e ao mar, ressalvadas as áreas de segurança 

nacional ou áreas protegidas por legislação específica, considerando os seguintes critérios: 

11:46:32  From  Manuela Muzzi Gef-Mar ICMBio : Vou te enviar no WhatsApp bill 

11:46:43  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : perfeito, Manu 

11:46:49  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : isso Bruno... era isso que queria falar... dar acesso ao 

público de um canal de denúncia 

11:46:51  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : isso 

11:48:02  From  20 Solange Coutinho - Fundaj - Suplente : Isso, Bruno e pode ser mapeado imediatamente. 

11:48:13  From  35 Teófilo AMORDAG/ABEVILA Supente : muito bem bruno, boa idea,  



11:52:09  From  35 Teófilo AMORDAG/ABEVILA Supente :  companheiro bruno, juntamente acrecido de fotos 

e videos,  

11:52:20  From  40 Bruno Stefanis Biota Suplente : isso 

11:52:30  From  40 Bruno Stefanis Biota Suplente : Da p colocar anexos 

11:53:38  From  08 - Titular - Valmir Ramos - Barreiros : Bom pessoal. Terei que me ausentar da reunião neste 

momento. Abraços a todos. 

11:56:39  From  29 João Nogueira CCVB Titular : Talvez seja o caso de solicitar explicações pelo MPF? 

11:57:27  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : Ciente Gabriella 

11:58:34  From  29 João Nogueira CCVB Titular : Lembrando que a Brasken é ODEBRECHT! 

11:59:24  From  40 Bruno Stefanis Biota Suplente : então ela tá bem, pq agora eles tem a consultoria do Moro! 

11:59:41  From  27 Severino Bill CPP Titular : Gabi, quando eu recebi a pauta, e tinha esse ponto da BRASKEM, 

eu pedir mas informações e não tivemos retorno da APACC, mas acho que isso deva ser um ponto de pauta urgente. 

12:00:19  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Sim, Bill... a gente não mandou mais informações oprque 

não tínhamos mesmo... ficamos até ontem nessas tentativas de trazer eles pra essa reeunao mas não conseguimos 

12:00:36  From  27 Severino Bill CPP Titular : Trabalhei com os pescadores do Trapiche da Barra em Maceio e 

do Vergel, os problemas ambientais oriundo da Braskem relatados pelos pescadores eram muitos. 

12:00:37  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : pelo menos tivemos essa abertura, pra pensarmos numa 

reunião extraordinária especifica com esse tema...  

12:01:20  From  16 Vanice Selva PRODEMA/UFPE Titular : Isso Gabriela 

12:02:39  From  35 Teófilo AMORDAG/ABEVILA Supente : este debate requer uma extraordinaria  

12:02:53  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Se for do interesse do Conselho, posso fazer uma breve 

explicação sobre a matéria 

12:03:19  From  20 Beatriz Mesquita-Fundaj titular : Creio ser do interesse sim. 

12:04:38  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Isso, pessoal, não poderíamos fechar as datas, mas já 

teríamos essa perspectiva... dai a gente vai fazendo os contatos e repassando a vcs 

12:05:02  From  38 Clemente Coelho BiomaBrasil Titular : ok 

12:05:05  From  29 João Nogueira CCVB Titular : Isso mesmo.  

12:07:23  From  29 João Nogueira CCVB Titular : Juliana está de parabéns...Grande aquisição de Alagoas. 

12:08:14  From  ICMBio - Gabriella Calixto scelza : Lista de presença: https://forms.gle/kMXFrBqp5bqXNfaW6 

12:15:03  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : O controle social é muito importante nessa questão 

12:15:18  From  35 Teófilo AMORDAG/ABEVILA Supente : devemos votar logo agora,  

12:15:31  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Inclusive o MPF tem recebido muitos pedidos de vista do 

inquérito civil que apura a matéria 

12:17:45  From  Manuela Muzzi Gef-Mar ICMBio : Seu Pedro votou 

12:18:06  From  Manuela Muzzi Gef-Mar ICMBio : A favor. Ele está com 2 nomes 

12:18:55  From  40 Luciana De C Salgueiro BIOTA Titular : 17 votos favoráveis, e 4 abstenções 

12:21:42  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : Eu que agradeço o espaço 

12:22:15  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : E peço desculpas pelas minhas limitações de agenda e até 

de atuação 

12:23:04  From  Juliana Câmara - Convidada MPF : É muito desafiador lidar com uma gama tão vasta de 

atribuições  

12:23:04  From  19 Manuela Kaspary IFAL Suplente : Muito obrigada Dra Juliana!  

12:23:15  From  16 Vanice Selva PRODEMA/UFPE Titular : Agradeço a todos os conselheiros pelas discussões 

e colaborações para o trabalho desenvolvido pela CT Turismo 

12:23:38  From  20 Beatriz Mesquita-Fundaj titular : sobrevivemos a 2020 

12:24:12  From  20 Solange Coutinho - Fundaj - Suplente : Que 2021 seja de saúde nos seus vários sentidos. 
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LISTA DE PRESENÇA - 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA APA COSTA DOS CORAIS

DATA: 03/12/2020

Carimbo de data/hora Nome completo Assento Instituição (Sigla) Você é:

1 03/12/2020 09:22:32 Wenderson Viana Guilherme 1 ICMBio Conselheiro Titular

2 03/12/2020 09:52:14 André Luiz Muniz Pereira - Suboficial 2 Capitania dos Portos de Alagoas - MB-CPAL Conselheiro Suplente

3 03/12/2020 12:19:17 Fabiana Rita do Couto Santos Pereira 4 SEMARH-AL Conselheiro Suplente

4 03/12/2020 11:29:43 Andrea Olinto 7 SEMAS/PE Conselheiro Suplente

5 03/12/2020 09:45:59 Valmir Ramos da Silva 8 Prefeitura Municipal dos Barreiros Conselheiro Titular

6 03/12/2020 09:24:18 Nelson Sena Filho 11 Semma São José da coroa grande Pe Conselheiro Titular

7 03/12/2020 12:08:45 Lucas Silveira França de Araújo 11 Secretaria de Meio Ambiente de São José da Coroa Grande - SEMA Conselheiro Suplente

8 03/12/2020 12:12:24 Izabel Cristina chagas 12 Sec.municipal de agricultura e pesca de passo de Camaragibe Alagoas Conselheiro Titular

9 03/12/2020 11:46:47 Fábio Adônis Gouveia Carneiro da Cunha 13 ICMBIO CMA Conselheiro Titular

10 03/12/2020 09:45:13 Karine Matos Magalhães 14 UFRPE Conselheiro Suplente

11 03/12/2020 09:28:10 Vanice Santiago Fragoso Selva 16 Prodema UFPE Conselheiro Titular

12 03/12/2020 09:22:22 Cláudio LS Sampaio 17 UFAL Conselheiro Titular

13 03/12/2020 11:30:12 Leonardo Tortoriello Messias 18 CEPENE/ICMbio Conselheiro Titular

14 03/12/2020 09:22:16 Manuela Grace de Almeida Rocha Kaspary 19 IFAL Maragogi Conselheiro Suplente

15 03/12/2020 09:43:12 Beatriz Mesquita Pedrosa Ferreira 20 Fundaj Conselheiro Titular

16 03/12/2020 11:31:57 Solange Fernandes Soares Coutinho 20 Fundaj Conselheiro Suplente

17 03/12/2020 09:29:16 Ana Paula de Oliveira Santos 26 CONFREM Brasil Conselheiro Titular

18 03/12/2020 11:49:29 Severino Antônio dos Santos 27 CPP - Conselho Pastoral dos Pescadores Conselheiro Titular

19 03/12/2020 09:23:18 Severino Ramos dos Santos 28 Colônia Z5 Tamandaré Conselheiro Titular

20 03/12/2020 11:47:51 João Candido Barbieri Nogueira 29 CCC&VB Conselheiro Titular

21 03/12/2020 09:43:26 Ana Paula de Moura Souza 30 AMITUS - Associação Milagrense de Turismo Sustentável Conselheiro Titular

22 03/12/2020 09:25:36 Alexandre Henrique da Rocha Dantas 31 SINGTUR-AL Conselheiro Titular

23 03/12/2020 09:24:40 Farid Aoun Daher 32 APCM Conselheiro Suplente

24 03/12/2020 09:58:14 Tertuliana Flávia Cavalcante do Rêgo 33 APB Conselheiro Titular

25 03/12/2020 10:46:22 Evelange de Mendonça Furtunato 33 APB Conselheiro Suplente

26 03/12/2020 09:28:02 Teófilo Carlos de Albuquerque Filho 35 ABEVILA Conselheiro Suplente

27 03/12/2020 11:28:35 Tsachi Greenhut 36 Yandê Conselheiro Titular

28 03/12/2020 11:01:50 Clemente Coelho Junioir 38 Instituto BiomaBrasil Conselheiro Titular

29 03/12/2020 09:22:45 Hedyane Meireles Pereira 39 IRCOS Conselheiro Suplente

30 03/12/2020 09:42:19 Bruno Stefanis Santos Pereira de Oliveira 40 Biota Conselheiro Suplente

31 03/12/2020 12:07:16 Luciana de Carvalho Salgueiro Silva 40 BIOTA Conselheiro Suplente

Convidados

32 03/12/2020 09:23:12 Rafael Messias Cordeiro Associação dos Jangadeiros de São Bento (AJSB) Convidado

33 03/12/2020 11:31:00 Juliana de Azevedo Santa Rosa Câmara MPF Convidado

34 03/12/2020 09:43:02 Jéssica Francyne Frias Voluntária secretaria Conapacc Convidado

35 03/12/2020 10:43:41 Gabriella Calixto Scelza ICMBio Convidado

36 03/12/2020 11:28:43 Marius da Silva  Pinto Belluci ICMBio NGICC Convidado

37 03/12/2020 11:42:18 Manuela Muzzi de Abreu ICMBio - APACC Convidado

38 03/12/2020 11:49:44 Lilian Miranda Garcia ICMBIo Convidado


