
 

APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE MODELAGEM PARA CONCESSÃO DO PARQUE
NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA - PNMMA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – 28 DE SETEMBRO DE 2021

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (28/09/2021), reuniram-
se no auditório do Centro de Estudos Ambientais – CEA, localizado na Praia da Chácara, s/nº –
Angra dos Reis-RJ,  os interessados a participar  da Audiência Pública para apresentação dos
estudos de modelagem para concessão do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA.
1- Abertura: As 10h, o Presidente do IMAAR, Sr. Mário Reis, inicia a audiência saudando a todos
e informando a finalidade da audiência pública.  Em seguida, o Superintendente de Meio Ambiente
do  IMAAR,  Sr.  Filliphe  Mota  faz  a  leitura  da  programação  e  regulamento  da  audiência.  2-
Apresentações:  O Superintendente  de  Meio  Ambiente  do IMAAR, Sr.  Filliphe  Mota,  apoiado
sobre  projeções  de  imagem,  inicia  apresenta  a  linha  do  tempo  com  as  etapas  e  ações  já
realizadas no PNMMA, ano a ano, deste a sua criação até o momento atual. Foi mencionado
sobre as ações estruturantes do parque, tais como o projeto de estacionamento de visitantes e do
projeto da estrada de acesso ao parque, sinalização, reflorestamento, entre outras. Foi informado
que os estudos de modelagem da concessão foi elaborado seguindo as diretrizes do plano de
manejo  do PNMMA.  Foi  informado que  a  consulta  pública,  encontra-se  em aberta  até  o  dia
02/10/2021, e os interessados podem acessar o material e enviar suas sugestões através do site

https://ppp.angra.rj.gov.br.  Após, o Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Estratégica,
Sr. André Pimenta, apoiado por projeção de imagens, inicia a apresentação dos estudos técnicos
de modelagem da concessão do PNMMA, informando sobre as áreas destinadas a uso público e
sobre os parâmetros do projeto, tais como: valor referencial de contrato, tempo de implantação,
prazo  da  concessão,  valor  de  outorga  fixa  mínima,  investimento  total,  entre  outros.  Foi
apresentado o cronograma fixo financeiro, receitas esperadas, despesas indiretas, entre outros. 3-
Perguntas e Repostas do público: Após as apresentações, foi franqueada palavra ao público,
com blocos de 03 (três) perguntas/críticas/sugestões. Foi informado também a possibilidade de
perguntas por escrito através do preenchimento de formulário existente.  4- Encerramento:  ás
12:10h, após todos os esclarecimentos e nada mais havendo a tratar, o Superintendente de Meio
Ambiente do IMAAR, Sr. Filliphe Mota, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
audiência pública, lavrando a presente Ata, a qual vai datada e assinada. Angra dos Reis, 20 de
outubro de 2021.

_______________________________
Filliphe Mota de Carvalho

Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis – IMAAR

_______________________________
André Pimenta

Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica

1/1

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

https://ppp.angra.rj.gov.br/

	Estado do Rio de Janeiro
	MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

