Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SAQUAREMA/ RJ –
COMMADS PARA O BIÊNIO DE 2018-2019.
No décimo primeiro dia do mês de dezembro de 2019 às 10 horas, na sede da Secretaria de Meio
Ambiente foi iniciada a Quinta 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. Renata Sphaier de Freitas( Secretaria Municipal de Ambiente), a Sra. Natally de Souza
Meneses – Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema (MAMAS) , a Sra.
Rosangela Machado ( MAMAS), O Sr. Veriano de Azeredo Ferreira (Secretaria de Obras). A
reunião foi iniciada as 10hs com a leitura da Ata anterior, sendo aprovada pelos conselheiros
presentes. A Sra Renata informou que o conselho precisa ser paritário para ter legitimidade e que
um novo Edital nos mesmos termos será publicado para complementar as 2 vagas restantes.
Priscila fala sobre um movimento na ALERJ para desvincular os fundos de recursos hídricos e
que uma carta assinada por várias instituições estará sendo enviada para os deputados, perguntou
se o conselho teria interesse em assinar. O Sr. Luiz solicitou uma reunião com a prefeita assim
que fosse formada a nova composição do conselho. Informaram que no bairro São Geraldo em
frente ao Bar do Keka, tem esgoto a céu aberto, foi pedido que anotasse o endereço para
averiguação. A Sra. Zélia fala sobre a quantidade enorme de despachos na cachoeira. O Sr Luiz
sugere que nas próximas reuniões, escolham dois ou três temas e posteriormente agendar uma
reunião com a Superintendência Regional do INEA. Sem mais, a reunião foi encerrada as 11hs.
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