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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SAQUAREMA/
RJ – COMMADS PARA O BIÊNIO DE 2018 A 2019.
Aos 09 dias do mês de abril de 2019 às 10 horas, na sede da Secretaria de Meio
Ambiente foi iniciada a Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Saquarema, RJ –
COMMADS. Estando presente os conselheiros: Sr. Luiz Lopes – da Associação
de Moradores e Amigos de Jaconé (AMA Jaconé), a Sra. Zélia Maciel Pontes –
Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema ( MAMAS ), a Sra.
Renata Sphaier de Freitas( Secretaria Municipal de Ambiente), a Sra. Natally de
Souza Meneses – Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema
(MAMAS) , o Sr. Bispo Gutierrez ( Associação de Moradores e Amigos de
Jaconé), a Sra. Stefany Barbosa do Carmo Matos (Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento e Pesca) e o Sr. Melchíades Carlos do Nascimento
Filho ( Secretário de Meio Ambiente de Saquarema e Presidente do Conselho).
A reunião foi iniciada com a leitura da Ata anterior, sendo aprovada pelos
conselheiros presentes.

A sugestão de pauta sobre a recategorização do

REVIS, o Plano de Manejo, indicação de novo conselheiro e a fábrica de gelo na
Serra do Matogrosso enviada pelo Sr. Luiz Lopes foi acatada. O Sr. Luiz também
cobrou a presença da Acrama. O Secretário de Meio Ambiente informou que já
está sendo preparado um edital para a contratação de uma empresa para fazer
o Plano de Manejo (Zoneamento) e que o conselho acompanhará o trâmite.
Informou também que foi enviado para a Prefeita sugestão de nomes para
Gestor do Revis. Sobre a fábrica de gelo, foi dito que quando a obra foi iniciada
a fiscalização compareceu ao local e embargou o empreendimento. O
empreendedor compareceu à Secretaria de Meio Ambiente para se regularizar ,
que a Secretaria de Meio Ambiente autorizou através de Licenciamento
Ambiental, após o cumprimento de todos os pré-requisitos, inclusive a outorga
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de captação emitida pelo INEA. Foi dito também que o Bispo Gutierres
compareceu a Secretaria e tirou cópia do processo. Sobre a guarda ambiental,
foi dito que começou a ser montada na secretaria com 3 (três) representantes,
para fazer um programa de monitoramento da restinga e que assim que o
diagnóstico for feito será apresentado para o Conselho. Sobre extração mineral
irregular feita no Município, foi dito que não é possível multar pela extração,
somente pela degradação ambiental. O Sr. Luiz pediu também que seja feito algo
sobre as invasões na FMP (Faixa Marginal de Proteção). Foi sugerido um
programa de educação ambiental nas escolas para minimizar crimes ambientais
como a caça aos passarinhos que ocorre principalmente na Serra do
Matogrosso. Foi dito também que a sede da unidade de conservação será na
entrada do vôo livre e que será construída através de medidas compensatórias.
O conselho também solicitou uma vistoria nas Estações da Águas de Juturnaíba
em Saquarema, Itaúna e Porto da Roça Sem mais a reunião foi encerrada as
11h30min.
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