
Ata da primeira Assembleia Geral do ano de dois mil e vinte e um (Ata número1
01/2021) do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo (COMMAM-2
NF). Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (27/04/2021),3
às dez horas e dez minutos (10:10) teve início a primeira Assembleia Geral do4
COMMAM-NF através de uma reunião virtual com a presença de Vívian Alves de Assis,5
representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano6
Sustentável (SEMMADUS) e presidente do COMMAM-NF; Francisco de Carvalheiro7
Camara, coordenador geral do COMMAM-NF e a ampla maioria dos Conselheiros e8
Conselheiras designados na Portaria 1133/2021, bem como os convidados e9
interessados no tema como a Nathalia Miranda, representante da Concessionária10
Águas de Nova Friburgo; André Bohrer Marques, representante da AGEVAP; Luiza11
Ottoni, representante da AMA Lumiar; Claudio Tardin, representante do Centro12
Excursionista Friburguense; e Ramon Porto, representante do Grupo de Trabalho de13
Resíduos Sólidos de Nova Friburgo. O COMMAM-NF se reuniu a fim de se fazer as14
apresentações dos membros votantes e deliberar sobre as pautas da próxima reunião;15
Vívian Alves abriu os debates explanando brevemente sobre a estrutura e funções16
básicas da SEMMADUS e se seguiram as apresentações dos Conselheiros e17
participantes; passadas as apresentações foram apresentados de forma sucinta o18
regimento interno do COMMAM-NF com as atribuições de cada membro votante e a19
Lei Municipal 3694/2008 que dispõe sobre o COMMAM-NF; Então foram deliberadas20
propostas de criação Câmaras Técnicas e Vívian Alves sugeriu um Comitê Temático de21
recursos administrativos, outra de resíduos sólidos; Luiza Ottoni sugeriu uma Câmara22
relacionada aos pontos turísticos localizados em áreas de preservação ambiental; Ana23
Moreira sugeriu uma Câmara Técnica para garantir a comunicação das informações da24
secretaria; Vívian Alves também propôs apresentação de minuta de alteração do25
decreto 285/2019 que dispõe sobre a classificação das áreas quanto ao risco de26
desastres de origem natural, para que seja votada na próxima reunião; em seguida foi27
debatido qual seria o melhor dia e horário para manter as futuras Assembleias, ficando28
decidido que as reuniões ocorrerão nas últimas quintas-feiras do mês às catorze horas29
(14:00); e a pauta prévia da próxima reunião será a apresentação da minuta para30
alteração do Decreto 285 de 2019, votação para a composição dos Comitês Temáticos31
de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Turismo Sustentável, Administração e32
Comunicação e Recursos Administrativos, deliberação dobre a frequência das reuniões33
e discussão sobre o repasse de verbas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. Nada34
mais a declarar, Vívian Alves deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta e seis35
minutos (11:36).36
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