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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SAQUAREMA/
RJ – COMMADS PARA O BIÊNIO DE 2018 A 2019.
Aos 21 dias do mês de maio de 2019 às 10 horas, na sede da Secretaria de Meio
Ambiente foi iniciada a Segunda 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) , o Sr.
Robledo dos Santos Gomes ( Secretaria de Educação e Cultura ), o Sr. Jorge
Alexandrino da Silva ( ACRAMA) e a Sra. Nilce (ACRAMA). A reunião iniciou-se
as 10hs, com a Sra. Renata informando que está sendo formado uma Câmara
entre INEA, órgãos ambientais e polícia federal para identificar o furto de areia,
informa também que a com o apoio da guarda ambiental a Secretaria tem
realizado fiscalizações para identificar infratores e encaminhar para o INEA. O
guarda ambiental Elton fez uma apresentação do que está sendo feito pela
secretaria, como a fiscalização de extração de areia. Foi mostrado fotos de
algumas operações realizadas em Vilatur, onde há supressão de vegetação sem
autorização, construções irregulares. Foi mostrado também fotos de extração
irregular de areia no final da rua F em Jaconé, no final da Avenida Um que está
sendo feito de lixão, assim como, o final da Rua Q no Boqueirão. Foi mencionado
também a dificuldade da fiscalização, pois, em muitos lugares existem homens
armados que colocam em risco a vida dos fiscais. A Sra. Renata mencionou que
no dia 01/06 haverá um evento com a Ong Praia Limpa para um mutirão de
limpeza nas praias do Município e que o Conselho estava convidado para
participar. O Sr. Luiz Lopes sugeriu que fosse feito atividades na ARIE em
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O Sr. Alexandrino propôs a

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA
possibilidade de ser feito um acordo setorial com a população civil, e a Sra
Renata disse que a melhor pessoa para falar sobre isso seria o Procurador do
município. A Sra. Natally disse que o grupo NEA – BC tem um trabalho de
mapeamento, pontuando as rotas de esgoto, descarte de lixo e que ela poderia
apresentar ao conselho na próxima reunião. O Sr. Robledo informa que a
Secretaria de Educação tem um programa de monitoramento das praias com o
apoio da professora Beatriz e a bióloga Maiana do CTA ( Centro de treinamento
de animais marinhos) com base em Praia Seca. Que em 2018 foram feitas 10
solturas de tartarugas marinhas com a participação dos alunos de 7 escolas do
município. Sem mais, a reunião foi encerrada as 12hs.
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