ATA de eleição do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Marinho da Barra,
realizada em 16 de julho de 2019 no Parque Social (Parque da Cidade).

01

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala 1B

02

do Parque Social, situado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, s/n, bairro Itaigara,

03

deu-se início à eleição para membros do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal

04

Marinho da Barra. A sessão foi aberta pelo Presidente da Comissão Eleitoral, o Diretor

05

de Gestão do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, Sr. Uelber Reis, que

06

mencionou a importância de se estabelecer um Conselho Gestor para Unidades de

07

Conservação e, em seguida, designou para coordenação da mesa a responsável pelo

08

Grupo de Trabalho de Criação e Gestão de Unidades de Conservação e Parques, Sra.

09

Jacileda Santos. O Presidente da Comissão Eleitoral necessitou ausentar-se devido a

10

demandas extraordinárias da Secretaria e a sessão foi conduzida pela coordenadora da

11

mesa. Foi acordado entre os presentes que o quórum mínimo de dez instituições fosse

12

aguardado para o início da votação. Ao longo da espera, foram apresentadas dúvidas

13

por parte dos presentes, demandando a releitura de alguns dos artigos do regulamento

14

eleitoral disponibilizado previamente, conforme edital publicado, entre eles, o oitavo e o

15

décimo primeiro, em relação às vagas não preenchidas pelas entidades dos segmentos

16

contemplados pelo Conselho Gestor. Seguindo as etapas estabelecidas pelo

17

regulamento, a Sra. Jacileda Santos convocou dois presentes no local da eleição, que

18

não haviam sido indicados por suas respectivas entidades como representantes, para

19

compor a Comissão Eleitoral: a Sra. Sônia Garrido, membro da Associação dos

20

Moradores e Amigos da Barra, e a Profa. Carolina Spínola, membro da Universidade

21

Salvador. Devido ao fato de não ter havido inscrições suficientes para preenchimento

22

das quatro vagas disponibilizadas para Instituições de Ensino Superior, foi sugerido pela

23

Comissão Eleitoral e acatado pelos participantes, que as três presentes fizessem suas

24

apresentações antes das outras entidades, visto que, caso não houvesse objeções por

25

parte dos presentes, sua participação estaria garantida no Conselho. Às nove horas e

26

quarenta e seis minutos foram iniciadas as apresentações de defesa das candidaturas,

27

para o que foi estabelecido o tempo de três minutos por entidade candidata, a ser

28

cronometrado pelos membros da Comissão Eleitoral. O Instituto Federal Baiano foi

29

representado pelo Prof. José Rodrigues, que ressaltou a parceria das três instituições

30

na criação do Parque Marinho da Barra; a Universidade Salvador teve sua candidatura

31

defendida pelo Prof. Victor Vieira; a Universidade Federal da Bahia foi apresentada pela

32

Profa. Ana Cecília Barbosa, representando, por procuração, os membros indicados pela

33

instituição, quando do período de inscrições. O Sr. Bernardo Mussi, presidente e

34

representante do Projeto Fundo da Folia, proferiu seu discurso com uma breve

35

retomada histórica das conquistas em prol da criação do Parque. O Sr. Waltson

36

Campos, enquanto presidente, defendeu a candidatura da Associação dos Moradores

37

e Amigos da Barra, enfatizando a importância turística e ambiental do local, bem como

38

a retirada de grandes eventos que ocorrem anualmente na área, a exemplo do Carnaval,

39

visto que o modelo atual da festa causa impactos negativos à área do Parque Marinho

40

da Barra. A candidatura da Biota Aquática foi defendida por seu diretor, o Sr. Rodrigo

41

Nogueira, que mencionou as ações de limpeza nas praias, realizadas desde a fundação

42

da instituição, em 2005. O Yacht Clube da Bahia foi representado pelo Sr. Jorge Tannus,

43

que mencionou os possíveis benefícios da participação da entidade na logística de

44

funcionamento do Parque. A Associação de Mergulhadores Recreativos da Bahia foi

45

representada pela Sra. Tânia Corrêa, que embasou a candidatura enfatizando a

46

vivência prática da instituição no local. O Instituto de Ensino, Pesquisa, Segurança e

47

Defesa Social foi representado pelo Sr. Emerson França, que ressaltou a importância

48

da união entre as instituições envolvidas e sua atuação no combate à pesca predatória

49

na área. A Associação Baiana de Engenharia Ambiental foi representada pela Sra.

50

Mariluce Domingos, que explanou sobre a disposição da instituição em contribuir com

51

o apoio técnico necessário para a gestão do Parque. Foi verificado, durante a chamada,

52

que, entre as instituições habilitadas ao processo eleitoral, se ausentaram: o Conselho

53

Comunitário de Segurança Pública; a Associação Bahiana de Stand Up Paddle e; a

54

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Às dez horas e treze minutos, foram

55

encerradas as defesas das candidaturas das instituições e deu-se início à votação, por

56

aclamação visual, a partir do chamamento nominal das instituições candidatas,

57

conforme listagem anexa ao Regulamento de Eleição. Os votos foram contabilizados

58

simultaneamente à chamada, apurando-se: 10 votos para Universidade Federal da

59

Bahia (UFBA); 10 votos para a Universidade Salvador (UNIFACS); 10 votos para o

60

Instituto Federal Baiano (IFBAIANO); 10 votos para o Projeto Fundo da Folia (PFF); 10

61

votos para a Associação de Moradores e Amigos da Barra (AMABARRA); 10 votos para

62

o Centro de Pesquisa e Conservação dos Ecossistemas Aquáticos (Biota Aquática); 10

63

votos para o Yacht Clube da Bahia; 10 votos para a Associação dos Mergulhadores

64

Recreativos da Bahia (AMERB); 9 votos para o Instituto de Ensino, Pesquisa,

65

Segurança e Defesa Social e; 7 votos para a Associação Baiana de Engenharia

66

Ambiental (ABENA). Respeitando-se a quantidade de vagas para o segmento

67

Sociedade Civil, foram eleitas nove, das dez instituições presentes, em conformidade

68

com o previsto no Edital de Convocação, tendo a ABENA ficado fora do número de

69

vagas disponíveis. A entidade que ocupará a quarta vaga destinada a Instituições de

70

Ensino Superior, com preenchimento pendente, deverá ser definida durante a primeira

71

reunião do Conselho Gestor eleito. Foi explicado pela Sra. Jacileda Santos que a posse

72

oficial e publicação dos nomeados ficou prevista para o mês de setembro do ano

73

corrente, podendo ser antecipada caso o órgão gestor da Unidade de Conservação

74

julgue possível. A reunião foi declarada encerrada, às onze horas, pela coordenadora

75

da mesa. Sem mais a acrescentar, a Comissão Eleitoral lavra e dá fé à presente ata, à

76

qual acrescenta lista de presença assinada pelos participantes da eleição. Salvador,

77

dezesseis de julho de dois mil e dezenove.

