
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE 

Conselho Municipal do Meio Ambiente 

 

Ata da Reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, ao trigésimo dia do 

mês de maio do ano de dois mil e dezenove, ocorrida às 9h30, na Sala de 

Reuniões da Secretaria de Infraestrutura Serviços Públicos e Meio Ambiente, na 

Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, Maranguape I, Paulista – PE, onde estavam 

presentes os representantes das seguintes instituições: I REPRESENTANTES 

DO PODER PÚBLICO: Dimitri Esmeraldo Teles, Elisa Hannah Novaes Alves, 

Marcelo Moura Freire, Edson Cesário Candido, Rosana Cláudia dos S. Silva,  

Manassés Ferreira, Sandra Cavancanti, Fátima Amaral; II REPRESENTANTES 

DA SOCIEDADE CIVIL: Rose Freitas, Orlando de Morais, Avelar Loureiro, 

Jurandy Aquino, Josué Alberico de Arruda,  Camila Silva; III CONVIDADOS: 

Fábio Adonis, Fátima Amaral, Fernando Oliveira, Fábio Barros. O Sr. Dimitri 

Esmeraldo Teles, deu início à reunião dando as boas-vindas a todos os 

presentes e posteriormente fez a leitura da pauta, explicando os pontos a serem 

discutidos. O primeiro item da pauta foi a apresentação das ações de 

fiscalização da SEMA pela Sra. Fátima Amaral, coordenadora do Núcleo de 

Fiscalização, em que foram exibidas as ações do Núcleo mostrando números de 

ações conjuntas com o CPRH, CIPOMA e 17º BPM, ações ligadas a poluição 

sonora, vistoria no aterro da Mirueira, atendimentos de Ofícios do Ministério 

Público, Relatórios, Termos de Compromisso para eventos, Autos de Infração, 

atendimento de denúncias da Ouvidoria Municipal, embargos, demolições, 

apreensões, termos de notificação e multas emitidas, ações de fiscalização, 

monitoramento e ordenamento da orla, ações de fiscalização das unidades de 

conservação, e por fim, fiscalização para apuração de denúncias envolvendo 

empresas. Dando andamento, foi feita a apresentação das ações do 

licenciamento da SEMA por Fernando Oliveira, Coordenador do Núcleo de 

Licenciamento. Em que foi explicado sobre a estrutura do núcleo que é formado 

pelo coordenador, assessores, protocolo, analistas ambientais e técnicos 

ambientais, foi falado sobre o ingresso dos novos concursados na Secretaria e 

do processo de atualização de toda documentação, convênios com a CPRH para 

empreendimentos de até 8 banheiros, a capacitação dos novos servidores junto 

ao CPRH, foi falado sobre o número de processos abertos na Secretaria desde 

de 2014 até a presente data e foi informado por Fernando que o novo 



procedimento da Secretaria é só aceitar novos processos com toda a 

documentação e não fazer feito antes, onde o documento era aceito e devido a 

falta de algum documento o processo ficava pendente e não prosseguia. Foi 

informado também os números do núcleo de 2014 até a presente data como 

autorizações ambientais, certidão ambiental, licença de instalação, licença de 

operação, licença simplificada, depois foi mostrada imagens de vistorias 

realizadas como em posto de gasolina, barreira, oficinas mecânicas, indústrias, 

supermercado, construções e etc. Seguindo a pauta, foi apresentado com 

detalhes a programação da Semana do Meio Ambiente pela Analista Ambiental 

Ana Laura, do Núcleo de Sustentabilidade Urbana da SEMA, ao mesmo tempo 

que foi feito o convite a todos os presentes para participar da Semana e pedindo 

a todos para fazer divulgação. Na última explanação foi feita uma Apresentação 

das ações do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBIO) no que diz 

respeito as ações de preservação do Peixe-Boi por Fábio Adônis, foi informado 

que o peixe-boi marinho figura entre os mamíferos aquáticos brasileiros costeiros 

mais ameaçados do Brasil. Esta espécie foi contempladada no Plano de Ação 

Nacional para Conservação dos Sirenios, cuja vigência foi de 2010 até 2015. Ao 

final do ciclo a estratégia foi revista, culminando na elaboração de um novo Plano 

de Ação, o PAN Peixe-boi marinho. Este, tem como objetivo reduzir os efeitos 

das atividades antrópicas sobre as populações naturais, ampliar o conhecimento 

aplicado à sua conservação e aperfeiçoar as ações de conservação, nos 

próximos cinco anos.  Foi informado também que devido a algumas ações o 

peixe boi voltou a ser visto na orla pernambucana. Em seguida, Dimitri fez alguns 

informes gerais e falou sobre os processos de compensações da Secretaria, da 

dificuldade em utilizar o fundo municipal de meio ambiente e que tentará junto à 

Prefeitura o acesso no próximo ano. Foi falado também do Prêmio Destaque em 

Gestão Ambiental Municipal, da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de 

Meio Ambiente – ANAMMA onde o Município do Paulista foi um dos 

contemplados para receber o prêmio que se dará durante o II Fórum Brasil de 

Gestão Ambiental, no dia 27 de junho. E por fim foi tratado sobre a questão de 

placas de sinalização com os dados das licenças em áreas licenciadas pela 

Sema, evitando com isso boatos a respeito do licenciamento ou não de 

determinado empreendimento. Por fim, o presidente Dimitri encerrou a reunião 

ao meio-dia. Nada mais a tratar, foi lavrada esta ata que será assinada por mim, 

Luiz André Raposo Barbosa, que secretariei a presente reunião.  

 

 


