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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SAQUAREMA/ RJ –
COMMADS PARA O BIÊNIO DE 2018 A 2019.
Aos 11 dias do mês de dezembro de 2018 às 10 horas e 20 minutos, na sede da
Secretaria de Meio Ambiente foi iniciada a Sexta 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. Nilce Machado ( ACRAMA), o Sr. Alexandrino ( ACRAMA), o Sr. Bispo
Gutierrez ( Associação de Moradores e Amigos de Jaconé) e o Sr. Melchíades
Carlos do Nascimento Filho ( Secretário de Meio Ambiente de Saquarema e
Presidente do Conselho). A reunião iniciou-se com o Sr. Luiz Lopes cobrando a
presença dos conselheiros do executivo, visto que, não não comparecem as
reuniões do conselho. O Sr. Alexandrino sugeriu que o conselho tenha metas
para melhorar seu funcionamento e que os conselheiros precisam trocar
experiências. Foi solicitado uma reunião com os vereadores e o Sr. Melchiades
argumentou que para marcar uma reunião é necessário que sejam específicos
nas demandas, com uma pauta definida. O secretário também informou que está
sendo programado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de
Transporte e Serviços Públicos o início da coleta seletiva no município, a
princípio nos órgãos da administração pública, e que também a possibilidade de
fazer um projeto de educação ambiental nas escolas do município com a
participação da guarda ambiental e do conselho de meio ambiente. Informou
também que será criado um centro de tratamento de resíduos da construção civil
em Sampaio Correia. A Sra. Zélia pediu que os projetos sejam iniciados nas
periferias da cidade. O Sr. Bispo Gutierres argumentou que o Conselho não foi
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consultado quanto a recategorização do Revis e o Secretário informou que
mesmo com a nova recategorização de Refúgio da Vida Silvestre para Área de
Proteção Ambiental, as áreas continuarão sendo protegidas. O Sr. Luiz Lopes e
a Sra. Zélia Maciel sugeriram que fosse feito uma fiscalização nas casas de
material de construção, pois muitas comercializam cabo de enxada feita com
madeira ilegal.
Sem mais a reunião foi encerrada as 11h30min.
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