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Ata da Reunião Ordinária do Subcomitê da Lagoa de Saquarema. Ao terceiro dia do mês de maio do 1 

ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, iniciou-se a reunião no Salão da ONG MAMAS - 2 

Movimento Articulado das Mulheres Amigas de Saquarema, localizado na Avenida Saquarema, 3 

número 620, Loja C, Saquarema/RJ, onde compareceram as seguintes pessoas: Sr.º Wemerson M. de 4 

Oliveira (CAJ); Sr.º André Moreira (Instituto Lagrange); Sr.º José Vicente Martorano (AMILA 5 

Jacarepiá); Sr.ª Terezinha Ruade (MAMAS); Sr.ª Zélia M. Pontes (NEA-BC); Sr.º Emídio F. de Souza 6 

(NEA-BC); Sr.ª Alessandra F. de Souza (Secretaria de Meio Ambiente de Saquarema); Sr.º Irinaldo 7 

Cabral da Silva (Prefeitura de Maricá); Sr.ª  Dulce Tupy (Instituto Lagrange); Sr.ª Edna Calheiros 8 

(AMEAS - Ass. Mulheres Empreendedoras Acontecendo em Saquarema); Sr.º Leandro V. Guerra 9 

(Prefeitura de Maricá - Subcomitê Maricá-Guarapina); Sr.º Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Sr.ª 10 

Glauce Pimenta Rosa (Kazawá); Sr.ª Fernanda Souza (AMILA Jacarepiá) e Sr.º Renan Ventura 11 

(CILSJ). A reunião foi iniciada pelo Sr.º Irinaldo Cabral da Silva (Diretor do Subcomitê da Lagoa de 12 

Saquarema) saudando e agradecendo a presença de todos. Em seguida foi informado que, devido à 13 

mudança de delegatária (de Inea para CILSJ) a Ata da última reunião, realizada em (05/12/2017), não 14 

tinha sido localizada.  Por isso, naquele momento, não seria realizada a aprovação da referida Ata, 15 

conforme item de pauta. Informou também que a equipe da nova delegatária irá localizar a Ata anterior 16 

para posterior aprovação. Em seguia, informou que foi enviado oficio ao Inea (pelo CBH-LSJ) e a 17 

Prefeitura de Saquarema (pelo NEA-BC) solicitando melhora da fiscalização às margens do rio 18 

Roncador visando à redução do desmatamento da vegetação marginal, uma vez que o manancial é uma 19 

importante fonte de abastecimento de água da região de Jaconé e Sampaio Correia. Acrescentou que 20 

será realizada uma reunião com os órgãos supracitados para o debate deste problema. Sem seguida, 21 

passou-se à leitura da pauta, conforme o Ofício do CBHLSJ de convocação n.º 27/2018, que 22 

referenciava os seguintes itens: 1 - Apresentação e aprovação da pauta; 2 - Leitura da ata da 23 

reunião anterior; 3 - Aprovação da ata da reunião anterior; 4 - Desafetação de áreas do Parque 24 
Estadual Costa do Sol; 5 - VI ECOB; 6 - Assuntos Gerais. Foi sugerido um acréscimo de outro item 25 

de pauta, referente à apresentação sobre o histórico da abertura de barra da Lagoa de Saquarema 26 

realizada pelo Sr.º André Moreira, representante do Instituto Lagrange, que foi aceito pelos presentes. 27 

Em seguida, passando para o item 4 - Desafetação de áreas do Parque Estadual Costa do Sol, a Sr.ª 28 

Fernanda Souza (secretária da AMILA Jacarepiá), realizou a apresentação sobre o projeto de Lei 29 

1546/2016 do deputado estadual Jânio Mendes Monte Alto que propõe o desmantelamento do Parque 30 

Estadual Costa do Sol - PECS, ou seja, a redução de sua área.  Segundo Fernanda, é de senso comum a 31 

importância ecossistêmica gerada pelo PECS, na região. Importância essa, já consolidada por pareceres 32 

técnicos de gestores e entidades voltadas à preservação do meio ambiente. Neste momento a Sr.ª Dulce 33 

Tupy pede a palavra para questionar uns dos gestores citados por Fernanda em sua apresentação, por 34 

não possuir formação técnica para elaborar pareceres científicos. A Sr.ª Dulce complementa afirmando 35 

que no CBH-LSJ existe veterinário elaborando pareceres sobre obras civis. Para Dulce, esses 36 

“pareceres” não possuem credibilidade alguma, não passando de agitação, somente. Corroborando 37 

desse pensamento, o Sr.º André Moreira, do instituto Lagrange, reitera a crítica realizada por Dulce. 38 

Neste momento o Diretor do Subcomitê, Irinaldo, solicita à Fernanda que voltasse ao tema da 39 

apresentação. Deste modo, regressando à pauta, Fernanda reitera a grande importância dos serviços 40 

ambientais proporcionados pelo PECS na região. Assim, gestores públicos manifestaram (mediante 41 

Ofício) estarem preocupados uma vez que algumas emendas aditivas foram vinculadas ao referido 42 

projeto de Lei. Emendas essas propostas pelos deputados Marcos Abrahão (Jacarepiá) e Rosenverg 43 

Reis (Morro do Mico), que tem como objetivo restringir ainda mais a área de abrangência do Parque. 44 

Contrario a essas emendas e o desmantelamento do PECS, gestores públicos como Rafael Peçanha de 45 

Moura (Vereador de Cabo Frio); Elisia Rangel (Vereadora de Saquarema) e Paulo Schiavo (Diretor de 46 

Biodiversidade e áreas protegidas do INEA) protocolaram ofício à Assembleia Legislativa do Estado 47 

do Rio de Janeiro - ALERJ manifestando-se contrariamente a essas emendas e a favor da preservação 48 

do PECS. Deste modo, a Sr.ª Fernanda Souza, solicitou ao Comitê de Bacia hidrográfica que também 49 
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oficiasse à ALERJ em voto contrário às emendas aditivas propostas, reforçando assim o forte interesse 50 

ecológico do PECS. Pegando a palavra, o diretor Irinaldo, cogitou a possibilidade de locação de ônibus 51 

para levar os interessados, engajados nas causas ambientais, à ALERJ para manifestação contrária no 52 

dia da votação do projeto de Lei e suas respectivas emendas, e que iria providenciar o Ofício proposto 53 

por Fernanda.  Posteriormente, o Sr.º Emídio F. de Souza, salientou a importância da elaboração do 54 

Plano de Manejo do PECS, pois caso o plano existisse tais emenda não seriam propostas. Em seguia a 55 

Sr.ª Dulce Pupy lembrou a importância da elaboração do Plano da Mata Atlântica para o município de 56 

Saquarema, que também deve ser elaborado o quanto antes.  Dando continuidade a reunião, conforme o 57 

item de pauta 5 - VI ECOB, o Diretor Irinaldo Cabral, falou sobre a programação atualizando os 58 

presentes sobre o evento, incluindo as visitas técnicas excepcionais. Em seguida a Sr.ª Dulce perguntou 59 

sobre as apresentações voltadas ao Comitê Lagos São João, que segundo Dulce, deve ter caráter 60 

democrático, sendo o tema discutido e aprovado pelo conselho antecipadamente. Para Dulce, o Comitê 61 

passa vergonha em reuniões como o ECOB, pois se mostra desorganizado e desatualizado. Segundo 62 

Dulce, o Comitê é sempre motivo de chacota entre os participantes nesse tipo de eventos. Pegando o 63 

gancho, o Sr. André Moreira, acrescenta alegando que não há democracia, e que isso é fruto do um 64 

monopólio histórico no âmbito do comitê. A Sr.º Dulce Pupy, ainda em fala, solicitou informações 65 

mais precisas sobre o processo de reembolso de despesa por parte do Comitê Lagos São João, pois, 66 

segundo Dulce, ainda não está claro como serão pagos os reembolsados no VI ECOB.  Segundo a Sr.ª 67 

Edna Calheiros, está faltando organização sobre logística de deslocamento para o evento, ou seja, quem 68 

e quantos podem ir custeados pelo Comitê. Neste contexto, o Diretor Irinaldo, informou que irá 69 

solicitar informações mais detalhadas ao Presidente do CBH-LSJ, Leandro Mattos, e posteriormente irá 70 

repassá-las aos presentes, sanando assim todas as dúvidas. Pegando um gancho rápido, o Sr.º André 71 

Moreira solicitou informações sobre o monitoramento da lagoa de Jacarepiá. Logo depois, a Sr.ª Glauce 72 

Pimenta Rosa (representante do Kasuwá), se apresentou como turismologa, militante das causas sociais 73 

e ambientais, se colocou à disposição em  fazer parte do subcomitê da Lagoa de Saquarema, inclusive 74 

se propôs a realizar alguma apresentação voltado à cultura Afro-brasileira no VI Ecob.  Em resposta, o 75 

Diretor Irinaldo, informou que a programação do Ecob já estava fechada, mas iria tentar a possibilidade 76 

de um possível encaixe na programação da tenda externa que será montada em paralelo ao evento.  77 

Dando continuidade a reunião, passando ao item 6 - Assuntos Gerais ficou acertado que a próxima 78 

reunião do Subcomitê Lagoa de Saquarema será realizada no dia 05/07/2018 com previsão de início às 79 

14h na Colônia dos Pescadores em Saquarema, com proposta de pauta de avaliação do VI ECOB. Em 80 

seguida, passou-se ao item de pauta extraordinário onde o Sr.º André Moreira do Instituto Lagrange 81 

falou sobre importância da reciclagem do Fósforo. De acordo com André, os principais nutrientes 82 

responsáveis pela produção agrícola mundial em larga escala são o Nitrogênio, o Fósforo e o Potássio 83 

(NPK). Os fertilizantes químicos a base de NPK são os únicos que podem garantir alta produção 84 

agrícola.  Alertou ainda, as vantagens da recuperação do fósforo através do tratamento de águas 85 

residuais produzindo fertilizante de alta qualidade com preço de mercado, além de evitar a poluição 86 

aquática e danos ao meio ambiente. Para André, a reutilização do Fósforo gera economia das reservas 87 

estratégicas de fosfato que podem acabar em menos de 300 anos. Pegando o gancho da apresentação, o 88 

Sr.º Wemerson representante da CAJ, informou que a Concessionária também extrai fósforo no 89 

tratamento do esgoto sanitário, porém pelo método de precipitação química, informou também que 90 

produz composto orgânicos através do processo de compostagem que são doados às empresas de 91 

reflorestamento, na região.  Em seguida o Sr.º André falou brevemente sobre a abertura da barra franca 92 

da Lagoa de Saquarema, segundo o Pesquisador a lagoa tende a diminuir o seu nível de água com a 93 

abertura do canal, a área do canal funciona com o um vertedouro, impedindo que o nível da lagoa não 94 

acompanhe os níveis mais baixos do mar. O aprofundamento excessivo do canal pode levar a um 95 

esvaziamento da lagoa maior do que já  acontece, alertou André.  Em seguia, a Sr.ª Edna Calheiros fez 96 

um informe sobre o Congresso do Povo Brasileiro, um movimento gerado pela frente Brasil Popular 97 

que congrega mais de 80 instituições, onde será realizada uma reunião em 07/05/2018 no GETON os 98 



  
Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos 

Rios São João e Una 

 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 

interessados poderão entrar no site www.frentebrasilpopular.gov.br, para maiores informações. Logo 99 

depois o diretor Irinaldo, salientou a possibilidade de se locar um micro-ônibus para uma visita técnica 100 

a fim de avaliar a situação das lagoas da região. Em seguida o Sr. André reiterou o pedido para análise 101 

da qualidade de água da lagoa de Jacarepiá. Finalizando a Reunião, o Diretor, Irinaldo Cabral da Silva 102 

agradeceu a presença dos participantes, encerrando a reunião por volta das 17h:00min. Deste modo, eu, 103 

Luís Fernando Faulstich (CILSJ), lavro a presente ata, para que, depois de lida, aprovada pela plenária 104 

e assinada pelo Diretor do Subcomitê de Bacia Hidrográfica da Lagoa de Saquarema, produza seus 105 

efeitos legais. São Pedro da Aldeia, 07 de maio de 2018.  106 
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