Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SAQUAREMA/
RJ – COMMADS PARA O BIÊNIO DE 2018 A 2019.
Aos 18 dias do mês de julho de 2018, às 10 horas, no auditório da Escola Municipal Padre
Manuel foi iniciada a Quarta 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. Rosangela Machado - do Movimento Articulado de
Mulheres Amigas de Saquarema (MAMAS) e a Sra. Zélia Maciel Pontes – Movimento
Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema ( MAMAS ). Iniciou-se a reunião com a
Representante da Secretaria de Meio Ambiente a Sra. Renata Sphaier de Freitas
justificando a ausência do secretário. Disse que os representantes do governo foram
oficiados e apresentaram ciência. Apresentou os representantes da Secretaria de Obras e
das concessionárias solicitadas em reuniões anteriores. Passou a palavra ao Engenheiro
Danilo, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, que iniciou a explanação sobre
esgoto sanitário captado pela Águas de Juturnaíba e o contrato, dizendo que o mesmo
estava a disposição dos interessados. Disse que em Jaconé o contrato com a CEDAE é
somente para fornecimento de água, esgoto não está contemplado. Explicou sobre as
invasões, que o Executivo atua com base na Legislação, embargos e multas. A Sra.
Priscila questionou sobre as construções irregulares. O Sr. Luiz Lopes citou a Lei
Orgânica para o combate as invasões. A Sra. Renata disse que é complicado o combate a
ilicitude. O Sr. Emídio questionou as invasões dizendo que em alguns casos se trata de
um problema social. O Sr. Geraldo informou sobre sobre invasões à margem da Rodovia
Amaral Peixoto, disse também que o Plano Diretor já está vencido. A Sra. Rosangela
questionou sobre fossas e sumidouros a céu aberto e informou sobre esgoto vazando no
calçadão próximo a Praça do Bem Estar. O Sr. Pedro perguntou sobre o Licenciamento
do Lixão, a Sra Renata informou que estava..........., perguntada sobre o Plano de Resíduos
Sólidos a mesma informou que está em andamento o estudo que norteará a elaboração do

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA
Plano. O Sr. Geraldo informou sobre a captação de água do Rio Mato Grosso para uma
fábrica de gelo que está se instalando no local. A Sra. Renata informou que a outorga para
a captação do empreendimento foi liberada pelo INEA. O representante da concessionária
Águas de Juturnaíba Sr. Uemerson iniciou sua fala se oferecendo para responder os
questionamentos. Falou que o contrato da Águas de Juturnaíba com o Município se limita
ao fornecimento de água ao 1º e 2º Distritos em área urbana. Sobre esgoto disse que o
início da captação se deu em 2003 e que a rede de coleta está ligada as três ETEs,
informou que a ETE de Itaúna e Bacaxá são secundárias, a de Saquarema é terciária e a
de Jacarepiá em construção será terciária. Ao representante da CEDAE, Sr Anderson foi
perguntado sobre os detritos jogados no Rio Mato Grosso e desvio das nascentes pelos
pequenos produtores. O Sr. Luiz Lopes perguntou sobre a vazão atual do Rio Roncador
com a expansão das ligações no bairro de Jaconé, informou também que irá através da
AMA JACONÉ, solicitar a Prefeita que obrigue os representantes das secretarias que
compõem o Conselho que se façam presentes nas reuniões. Sem mais a ser tratado a
reunião foi encerrada.
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