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E

A reunião do COMMADS teve início às 10:00 no dia 26/08/2022; presentes os seguintes membros do
poder público: Pâmela Barroso de Souza – Sec. de Urbanismo - SMU; Ingridy Freitas – Procuradoria
Municipal; Gilsimar C Reis – Sec. de Educação; Thuane de Souza Pereira – Secretário Municipal de
Agricultura. Representando a sociedade civil organizada: Ivoniza de Oliveira Paz, da instituição
Movimento Articulados de Mulheres Amigas de Saquarema - MAMAS; Zélia M. Pontes – Associação
Raízes; Luiz Lopes – Organização Social e Cultural Aimberê – Museu de Conhecimento Gerais; Claudia
B. Gonçalves – MAMAS; Felipe Sommer Dos Santos – Associação de Moradores e Amigos do Boqueirão
– AMAB; Tais Leite – Estagiaria SEMMA ; José Vicente Martorano – Associação Amigos da Lagoa de
Jacarepiá; Maria José – Organização Social e Cultural Aimberê – Museu de Conhecimento Gerais;
Alejanda Urtado – NEA- BC; Thomas Gurney – Associação de Surf de Saquarema; Celma Cardoso
Antônio – NEA- BC; Regina Vilma – NEA – BC; Henrique Oliveira – NEA-BC. Ato contínuo o presidente
Paulo César Ivo Ferreira informou sobre a substituição da conselheira Zélia Maciel - Associação Raízes
pela Regina Vilma Avelino Attianesi, sobre a destituição do Matheus como conselheiro representante
da Colônia de Pesca. Informou, também sobre a reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente e que
o documento se encontra na procuradoria para avaliação. O presidente convidou o servidor Lucas
Giolito para prestar esclarecimentos sobre projeto da ARIE Formigueiro do Litoral. O mesmo aproveita
o convite para reiterar sobre a necessidade da reestruturação da SEMMA, pois os funcionários
atualmente se encontram sobrecarregados com acúmulos de funções. Mostrou a cartilha e o folheto
realizado com o objetivo de auxiliar na educação ambiental do município. Solicitou que os conselheiros
enviassem para a SEMMA as áreas degradadas conhecidas por eles para facilitar no processo de
formulação da compensação. O Paulo Ivo, presidente do conselho, propos que seja realizado uma visita
técnica pelos conselheiros à Reserva do Espraiado em Maricá. A conselheira Ivoniza aponta o atraso
do cumprimento da lei 1739 de 17 de outubro de 2018. Giolito ressalta que mesmo com a inexistência
de um plano de manejo todas as atividades realizadas dento da área de preservação são avaliadas pelo
setor técnico da secretaria e explanou como a existência de uma base cartográfica poderia auxiliar no
processo de identificação das áreas do município. O conselheiro Luiz aponta sobre a falta de
comprometimento na continuação dos projetos. Além de demonstrar preocupação com a ocupação
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irregular que ocorre em áreas brejosas na qual a fiscalização seria essencial. O senhor José trás como
sugestão a prefeitura itinerante onde as secretarias iriam bairro a bairro verificar as demandas
urgentes. A Pâmela comenta sobre a dificuldade da realização da fiscalização, já que possui uma alta
demanda por parte dos projetos e por denúncias. E que falta de pessoal junto com as atividades
administrativas necessárias são tópicos que dificultam a realização das fiscalizações. A senhora
Alejandra levantou a necessidade da existência da pauta, cumprimento do regimento, questionou o
que o conselho pode fazer para auxiliar na reformulação da SEMMA, propôs que em caráter
informativo o parecer técnico realizados pela secretaria das obras licenciadas e a regularização do
Fundo do Meio Ambiente. O presidente explica sobre a questão da verba para o meio ambiente e
demonstra a necessidade do planejamento. A conselheira Zélia solicitou informações sobre o decreto
2265. O presidente colocou em pauta para a próxima reunião. O secretário Luis Diego faz um breve
esclarecimento sobre os possíveis tramites jurídicos relacionados a este decreto. A senhora Vilma
levantou questionamento sobre o asfaltamento no Tingui, pois há preocupação em relação a
supressão, impermeabilização entre outros. O presidente esclarece que toda obra realizada pela
prefeitura passa por todas as secretarias competentes e que estas são avaliadas por técnicos que
observam todos os aspectos necessários. A senhora Vilma solicitou esclarecimento sobre a Casa do
Canto que foi respondido pelo secretário Luis Diego. Além disso, ele, comentou também sobre o
convite formal por parte do COMMADAS ao representante do Meio Ambiente na Câmara dos
Vereadores. Por fim o presidente ressalta a importância da fala dos conselheiros antes de abrir para a
sociedade referindo-se ao regimento interno. Foi deliberada a data para a próxima reunião dia 30 de
setembro de 2022. A reunião foi encerrada às 11:45. Para contar e produzir seus legais efeitos, segue
a presente lavrada por mim Rayane Paiva e assinada pelo 1º secretário, Luis Diego da S. Rangel e pelo
presidente da reunião, Paulo César Ivo Ferreira.
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