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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SAQUAREMA/ 

RJ – COMMADS PARA O BIÊNIO DE 2018 A 2019. 

 

Aos 19 dias do mês de agosto de 2019 às 10 horas, na sede da Secretaria de 

Meio Ambiente foi iniciada a Terceira 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. José Vicente Martorano (AMILA)  e o 

Sr.Jorge Alexandrino (ACRAMA VERDE). A reunião foi iniciada as 10:30hs  com 

a leitura da Ata anterior, sendo aprovada pelos conselheiros presentes.  A Sra. 

Renata informou que o ICMS Verde que é uma premiação destinada aos 

municípios de algumas ações ou restrições que são impostas através de um 

decreto, quanto a verba há a não obrigatoriedade de ser aplicado em Meio 

Ambiente podendo ser aplicado em qualquer área, a não ser que se tenha uma 

lei específica que designe aquele recurso para aquela ação. Que o ICMS é 

depositado semanalmente na conta do Município e não vem separado o que é 

ICMS verde do que é ICMS comum. O sr. José Vicente Martorano sugeriu que 

5% do que for arrecado através do ICMS seja destinado ao Fundo Municipal de 

Meio Ambiente. O Sr. Alexandrino pediu que constasse em ata sua sugestão de 

que o Conselho acompanhe os processos de Licenciamento no Município. 

Renata responde que não há problemas, que qualquer pessoa pode vir na 

Secretaria de Meio Ambiente para acompanhar os processos de licenciamento 

e que EIA e RIMA não são aplicados a Secretaria pois esta não faz licenciamento 

de alto porte. Foi dito que o Plano de Manejo da APA das Serras do Mato Grosso 

– Tingui - Castelhañas foi colocado no orçamento do próximo ano, foi sugerido 
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também que seja feito projetos ambientais para serem realizados durante o ano 

e ficou combinado de que haja a captação de projetos ambientais para serem 

apresentados nas próximas reuniões do conselho. O Sr. Luiz pediu que 

constasse em ata a ausência dos conselheiros do poder público. A próxima 

reunião ordinária ficou marcada para o dia 02/10/2019 as 10hs, assim como a 

reunião de dezembro que ficou marcada para 04/12/2019 e que qualquer 

alteração a Secretaria de Meio Ambiente entraria em contato. Sem mais a ser 

tratado a reunião foi finalizada as 12hs. 

 

 

 Presidente: 

Renata Sphaier de Freitas 
      DIRETORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

       

 

 

Secretária: 

Alessandra Fernanda de Souza 
Matrícula: 6277-4 
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