
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR PROJETO
QUE CRIA ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE
ECOLÓGICO (ARIE) - DUNAS DO COCO.

Presidência do Sr, João Alfredo.

Aos trinta (30) dias do mês de Março do ano de 2009 |
às 15 horas, reuniu-se em sua sede própria à Rua ^
Thompsom Bulcão, 830, em Audiência Pública para tratar do
Projeto de Lei que cria a ARIE - Dunas do Coco, a Câmara
Municipal de Fortaleza. O Sr. Presidente convida para
compor a Mesa os Senhores: Alessander Sales, Procurador
da República do Estado do Ceará; Sra. Vanda Claudino
Sales, Professora do Curso de Geografia da Universidade
Federal do Ceará; Sr. Luís Cruz Lima, Professor da |
Universidade Estadual do Ceará; Dra. Naiana Gomes de
Freitas, Advogada do Movimento Salve as Dunas do Coco e
os Vereadores: Paulo Faço e Acrísiq Sena. Prosseguindo o
Sr Presidente registra as presenças dos Senhores: João
Saraiva; Professor Jeová Meireles; Professor Odório; Dr.
Deodatp Ramalho; Professor Galba Freire; Lucjmeine
Brandão; Toinha Rocha, Suplente de Vereador; Vereadores:
António Henrique, Roberto Mesquita e Joaquim Rocha;
Assessores dos Vereadores: Guilherme Sampaio e Gelson >
Ferraz; Representantes do Instituto Ambientalista Vira
Mundo; Alunos, da UFC, FA7, UECE, Faculdade Christus,
UNIFOR e SENAI. O Sr. João Alfredo justifica os motivos
pelos quais propôs o Projeto em debate e esclarece sobre os
requisitos fundamentais exigidos para a criação de uma



Unidade de Conservação de Uso Sustentável na Legis
Brasileira. Em seguida, o orador tece çxplicações sobre p
trâmite do Projeto na Casa, afirmando que o mesmo
encontra-se na Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania,
para receber Parecer, e logo após irá' para Comissão de
Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente para análise do
mérito e por fim será encaminhado ao Plenário para ser
apreciado e votado pelos Senhores Vereadores. A Dra.
Naiana Gomes de Freitas, discorre acerca da especulação
imobiliária instalada nas Dunas do Coco, citando o episódio
ocorrido no dia 20 de dezembro próximo passado, onde na
ocasião, os moradores foram surpreendidos por uma
intervenção ambiental, a qual rasgava as dunas e a
vegetação ao meio, sem qualquer Licença Ambiental ou
Autorização Judicial, ressaltando ainda as consequências
geradas aos moradores que naquele momento, tentaram
impedir referida ação lamentando que os mesmos estejam
sendo processados por defenderem o Meio Ambiente e
exercerem um Direito Constitucional. Após várias colocações
sobre o assunto, a oradora enfatiza o objetivo e a luía do
Movimento Salve as Dunas do Coco, justificando a
necessidade de se intensificar a conscientização da
população sobre a importância de preservação daquela área
para a Cidade de Fortaleza e colher o maior número; de
assinaturas para o abaixo-assinado que visa legitimar o
Projeto de Lei em discussão da unidade-de conservação.
Finalizando, a Dra. Naiana Gomes de Freitas agradece a
oportunidade que lhe foi concedida, colocando-se a
disposição desta Casa, conclamando ainda o apoio dos
Senhores Vereadores para aprovação do referido Projeto. O
Sr. Presidente registra a presença de diversas entidades,
agradecendo a participação de todos. Em seguida, o orador
justifica as razões pelas quais o Sr. Paulo Faço ausentar-se^á
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desta Plenária. Ato Contínuo, o orador convida o Sr. Antofêjç _
Henrique para';compor a Mesa. "ATENDA-SE". O Sr,
Presidente destaca que esta luta comporta aspectos'de
natureza Judicial, Administrativa e Legislativa, justificando
seu posicionamento. O Dr. Alessander Sales, representando
o Ministério Público, saúda a todos os presentes. Em
seguida, o orador destaca ser papel do Ministério Público
zelar pelo Cumprimento dos Decretos e das Leis, e coibir
Procedimentos Contrários a aplicação dos mesmos^ Ato
contínuo, o orador apresenta vários esclarecimentos sobre a
situação da área e a atuação do Ministério Público em
relação as diversas intervenções ocorridas desde o ano de
1999, destacando ser a área em questão, caracterizada como
área de preservação permanente. A seguir, o orador
apresenta esclarecimentos relativos ao empreendimento
construído no cruzamento das Ruas Sebastião de Abreu corn
Padre António Tomás e as razões pelas quais os
empreendedores se sentiram com o direito de intervir na ||
área, destacando que a questão encontra sub judicie. Em H
seguida, o orador faz a leitura do Parecer N° 0007/2009, do
Ministério Público Federal e Ação Civil Pública com pedido de
Liminar N° 012/09, referente ao Procedimento
Administrativo N° 1.15.000.002475/2008-18, apresentando |
várias considerações concernentes aos mesmos e
encaminhando-os ao Presidente desta Audiência Pública. Ao
final, o orador registra que o Ministério'Público continua
trabalhando contra a apropriação da área em questão e
parabeniza a iniciativa do Sr. João Alfredo pela criação da
unidade de conservação, afirmando acreditar na aprovação
do Projeto em apreço, o qual servirá de mais um instrumento
ao Ministério Público. O Sr. João Alfredo agradece, as
colocações do Dr. Alessander Sales, informando que os
órgãos de controle SEMAN, SEMACE e IBAMA foram



convidados, lamentando as ausências de
na presente Audiência. A Professora da UECE;

Vanda Claudino Sales, apresenta através

;epresentantes

de Data Show, os
pressupostos técnicos e Características Ambientais do Setcr
das Dunas do Coco: Bacias Hidrográficas; Mapa
Hipsométrico; Climatologias de precipitarão em Fortaleza,
tipos de Dunas do Coco; Evolução das Duhas do Ceará e nas
Zonas Costeiras Mundiais; Indicativos dia Destruição das
Dunas em Fortaleza; Problemas Gerados , pelo
Desmatamento: Aumento da temperatura, enchentes,
diminuição do lençol freático e ausência Ide áreas de lazer.
Após várias explicações sobre os itensj acima citados, a
oradora registra ser a área em apreço caracterizada de
preservação permanente, garantida pelajjonstituifão Federal
e outras l ftis Complementares, afirmando ser inadmissível

o Cumprimento da
a parabeniza o Sr.
5 solicita apoio ao
Sr. Acrísio Sena,

que Setores da Sociedade que lutam pé
Lei sejam criminalizados. Ao final, a orado
João Alfredo pela brilhante propositura
Líder da Exma. Sra. Prefeita nesta Casa
para referida matéria. Concluindo, a oradora lamenta que os
movimentos ecológicos sejam vistos pé
exercem especulação imobiliária, como

as empresas que
criminosos, e não

como pessoas que lutam em prol dê Meio Ambiente,
justificando suas colocações. O Sr. Presjdente faz a leitura
dos Artigos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, Parágrafo único e Artigo
8° do Projeto de Lei N° 0060/09, que: "Dispõe sobre a criação
da Área de Relevante Interesse Ecológjco (ARIE) Dunas do
Coco" e dá outras providências"; dizend<|) das suas razões
para fazê-lo. Concluindo, o Sr. Presidente registra ser o
Relator da Comissão responsável em oferecer Parecer ao
Projeto o Vereador Acrísio Sena, convidando o mesmo a
fazer uso da (palavra. Q Sr. Acrísio Siena parabeniza a
iniciativa do Sr. João Alfredo em realizar Dresente Audiência

#:
f-l



Pública Q saudados membros da Mesa e representantes d
entidades presentes nesta Sessão. O orador discorre sobre a

jmportância _do novo Plano Diretor. tecendo considerações
'sobre a polémica levantada pelos Movimentos Populares, em
relação ao mesmo, como a questão do Lagamar e a Zona de
Interesse Social próxima aos Hotéis, justificando que o novo
Plano Díretor será aperfeiçoado por Leis Complementares
Concluindo, o orador tece considerações acTParecer Técnico
em Conjunto do IBAMA, SEMAN E SEMACE relativo a área
em ̂ debate e as explicações apresentadas pela Professora
Vândalas quais asseguram tratar-se de área de preservação
permanente. Finalizando, o orador faz a leitura do Parecer, da
Comissão Técnica da Casa, assinado por ele, Sr. Acrísio
Sena, relator da matéria, no qual manifesta-se favorável ao
Projeto de Lei N° 0060/09, do Sr. João Alfredo, tecendo vários
comentários sobre o mesmo. O Sr. Luiz Cruz, Professor da
UECE, considera que as Universidades deveriam ser
orientadoras dos Parlamentares nas discussões de interesse
da Cidade, justificando sua afirmativa. O orador sugere ao
Vereador João Alfredo que encaminhe cópia do Projeto ern
discussão ao Presidente António Salvador da Rocha, no
sentido de que este tema seja discutido na próxima Plenária
do CREA-CE. O orador destaca sua luta em defesa do Meio
Ambiente, tecendo elogios a este Parlamento em promover o
debate em discussão, o qual anima aos defensores dq Meio
Ambiente a acreditar e ter esperança. O- Sr. João Alfredo
agradece participação do Professor Luiz Cruz. O Sr. João
Saraiva considera que a Sociedade tem avançado em relação
à questão Ambiental, tecendo elogios ao trabalho realizado
para á elaboração do Projeto em discussão, apresentando
várias considerações sobre a relevância do mesmo e
expressando seu contentamento pelo parecer favorável à
matéria. O orador considera ser necessário fazer um mutirão
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na Cidade no sentido de conquistar áreas, verdes e garan
uma quglidade de vida melhor para a população. O orador
lamenta que esteja havendo uma inversão de valores e os
movimentos ecológicos sejam criminalizados por defender
nosso património natural. Ao final, o orador parabeniza o Sr.
João Alfredo, Dra. Naiana Freitas e Professora Vanda
Claudino Sales pelo brilhante trabalho realizado em defesa do
Coco. O Sr. Presidente registra ser o número correio do
Projeto em discussão 060/09, esclarecendo ainda sobre a
tramitação da matéria. A Sra Naiana Freitas lembra que na
próxima quinta-feira será realizada visita técnica dos
Vereadores a área das Dunas do Coco, justificando sua
informação.O Professor Galba Freire apresenta análise sobre
a agressão ao Meio Ambiente, em decorrência aos H
desmatamentos realizados nas Dunas do Coco por grandes
empresas do ramo imobiliário, justificando seu
posicionamento. A seguir, o orador lamenta que os
especuladores não compareçam aos debates, porém,
ingressem com ações contra Movimentos Ecológicos,
Condomínios e Pessoas Físicas, dizendo das razões de suas
colocações. Ao final, o orador acosta-se ao Projeto de Lei N°
0060/09, parabenizando o Relator, Vereador Acrísio Sena,
pelo Parecer concedido a citada matéria. O Professor Jeová
Meireles parabeniza a iniciativa deste debate. O orador

) ressalta a necessidade desta Casa em acompanhar o
processo de consolidação do Parque das Dunas de
Sabiaguaba tecendo várias considerações sobre o assunto. O
orador destaca a importância da propositura do Vereador
João Alfredo, apresentando várias considerações sobre a
problemática, ressaltando ainda, a necessidades destas
áreas serem visualizadas como um conjunto e de se
intensificar a luta no sentido de impedir o avanço das
especulações imobiliárias que fragmentam os Sistemas



Ambientais. Ao final, o orador solidariza-se com a D
Naiana, salientarão que também está sendo processado por
empresas que estão ocupando de forma ilegal a Zona
Costeira do nosso Estado, colocando-se a disposição de
todos na luta em defesa do Meio Ambiente. O Sr. Cristiano
Gois afirma que o Parque do Coco poderia ser ícone do
Município de Fortaleza, dizendo das razões de suas
colocações. Em seguida, o orador parabeniza o.relator
Acrísio Sena pelo Parecer favorável ao Projeto de Lei N°
0060/09, acostando-se ao mesmo. Ao final, o orador
parabeniza a iniciativa do Vereador João Alfredo, colocando-
se a disposição da luta em defesa do Meio Ambiente. O Sr.
Presidente Justifica a ausência nesta Audiência da Dfa.
Sheila Pitombeira, Procuradora de Justiça e Coordenadora do
Centro Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público
Estadual. O Professor Eldoro parabeniza a iniciativa do Sr.
João Alfredo e a todos os Movimentos Ecológicos e
Ambientais que 'estão engajados na luta em Prol da
Preservação do Meio Ambiente. "A MESA TOMA CIÊNCIA".
O Sr. Felipe faz a leitura de Nota do Movimento
Ambientalista: "Pela defesa da natureza, pela liberdade de
expressão", assinada por dezenove entidades, em resposta
contra a criminalização dos Movimentos Sócio ambientais em
nosso Estado, dizendo de suas razões para fazê-lo. O Sr.
Arnaldo Fernandes reforça as palavras do Sr. Feiipe quando
refere-sé à nota do Movimento Ambientalista. O orador afirma
ser Meio Ambiente um direito difuso, ressaltando que todos
devem cumprir seus direitos e deveres justificando as razões
pelas quais os Movimentos Ambientalistas se sentem
injustiçados. Ao final, o orador tece elogios à iniciativa desta
Casa em promover brilhante debate, tecendo várias
considerações sobre a relevância do Projeto em discussão.
O Sr. Presidente convida a todos para visita técnica na área
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