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“Reunião Ordinária do Subcomitê Saquarema” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 54/2019 de 10 de julho de 2019 

Data: 25/07/2019      

hora: 10h 

Local: Colônia dos Pescadores Z 24 Saquarema. – Rua Visconde de 
Baependi, n. 137 - Areal, Saquarema/RJ 

Presentes: Edna Ferreira Calheiros Saraiva (AMEAS); Letícia Hitomi Nogami (FIPERJ); Elenilce 
Lourenço Rangel (P.M.A.C); Gabriela Negreiros Coutinho (CAJ); Dulce Tupy Caldas (Colônia Z-
24); Mariana L.L.A Botelho (FIPERJ); Carlos Eduardo de F. G. Filho (FIPERJ); Igor Souza (NEABC); 
Zélia Pontes (Associação Raízes); Regina Vilma (NEABC); Vitória Attionesi (NEABC); Priscila 
Amaro (NEABC); Carlos Alberto Coutinho Filho, Luís Lopes (Museu Conhecimentos Gerais); 
Inssara Nogueira (SUPLAJ/INEA); Charles Silva Barbosa (SUPLAJ/INEA); Roberto Ramalho; 
Matheus (Colônia Z-24); Luís Fernando Faulstich e Renan Ventura (CILSJ). 
Pauta:  

  1) Aprovação da Ata anterior (30/05/2019); 
 2) Propostas de trabalho dos grupos: 

 2.1) Grupo de trabalho Lagoa de Jacarepiá; 
 2.2) Grupo de trabalho Serra do Roncador;  
 2.3) Grupo de trabalho Lagoa de Saquarema; 
 2.4) Grupo de trabalho Canal Salgado; 
 2.5) Grupo de trabalho Educação Ambiental. 

 3) Apresentação do Projeto Gênero, Água e Saneamento na Bacia (por Dulce Tupy); 
 4) Resolução CBHLSJ 83/2019 (por Luís Fernando); 
 5) Assuntos Gerais. 
 

Resumo:  
A Sra. Edna iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os membros e convidados do 
Subcomitê Saquarema e após uma rodada de apresentações foi passado para o item de pauta 
1) Aprovação da Ata anterior (30/05/2019), sem nenhuma alteração a ser feita, a ata foi 
aprovada pelos membros. Prosseguindo com a reunião foi passada a palavra ao Sr. Matheus, 
presidente da Colônia de pescadores Z-24 de Saquarema, que enfatizou o estado crônico do 
assoreamento da Barra Franca salientando a urgência de medidas a serem tomadas para sua 
melhoria, pois, segundo Matheus, esta situação tem atrapalhado o trabalho dos pescadores da 
área como também pode esta causando inevitavelmente a “morte” da Lagoa de Saquarema. A 
Sra. Edna informou que tratando de tamanha preocupação e urgência sobre o cenário 
relatado, iria encaminhar fato à Diretoria Colegiada do CBHLSJ para que algumas medidas de 
emergência possam ser tomadas naquele local. O Sr. Matheus atentou ainda para o fato de 
que nos últimos meses os pescadores tem observado um aumento significativo de tumores 
(papilomas) nas tartarugas que entram na Laguna de Saquarema. Informou ainda que irá 
fotografar as tartarugas e irá preparar um relatório para encaminhar ao Subcomitê do CBHLSJ 
para embasar ao um ofício a ser enviados aos órgãos responsáveis para que o conhecimento e 
possíveis providências.  Dando continuidade à reunião, houve uma alteração no ponto de 
pauta, passando assim para o item de pauta 3- Apresentação do Projeto Gênero, Água e 
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Saneamento na Bacia (por Dulce Tupy).  A Sra. Dulce apresentou o projeto que já havia sido 
aprovado em 2013 pela Câmara Técnica de Educação Ambiental do CBHLSJ, demonstrando 
que a mulher tem uma relação profunda com a água desde os tempos imemoriais, as 
diferenças dos gêneros no uso da água, a importância da água e do saneamento na sociedade, 
apresentou a metodologia que será feita no projeto através de cartilhas. Informou ainda que 
este projeto será apresentado na plenária do CBHLSJ no dia 26/08/2019 e posteriormente será 
apresentado no ENCOB 2019. Passando para o item de pauta 2- Propostas de trabalho dos 
grupos, foram distribuídos da seguinte maneira: Grupo de Trabalho da Lagoa de Jacarepiá - 
Coordenador: José Vicente (Amila Jacarepiá) Integrantes: Fernanda (Amila); Grupo de 
Trabalho da Serra do Rio Roncador - Coordenador: Vinícius José (Associação Raízes), 
Integrantes: Zélia Maciel (Ass. Raízes); Roberto Ramalho, Sr. José, Paulo Cezar (Ama Jaconé); 
Grupo de Trabalho da Lagoa de Saquarema - Coordenadora: Beatriz Vanacor (Colônia de 
pescadores Z24\Ass. de Surf), Integrantes: Nilce (Acrama\Ass. de Surf); Layra Brandariz e 
Shantala Torres (Bluebirds BR Turismo Sustentável e Soluções Ambientais);Carlos Alberto ; 
Matheus de Souza (Colônia Z24); Regina Vilma Attianesi (Ass. Raizes); José Rocha Barreto 
(Colaborador convidado 22 999174012) Erika Acioly (Colaboradora convidada 22-999703153); 
Grupo de Trabalho do Canal - Salgado Coordenador: Luiz Lopes (Museu de conhecimentos 
gerais Jaconé), Integrantes: Carlos Alexandre (MCG); Hosana Moura ( MCG); Jefferson Neves 
(MCG); Roberto Ramalho (Ama Jaconé); Sr. José (Ama Jaconé); Grupo de Trabalho de 
Educação Ambiental - Coordenadora: Iza Paz (Colaboradora), Integrantes: Beatriz Vanacor 
(Colônia de pescadores Z-24); José Domingos ( Instituto Jodoma); Cristiano de Souza Jorge 
(Saquarema Convention); Henrique C. Oliveira (CCS Porto da Roça); Emídio Souza (Associação 
Raízes); Layra Brandariz e Shantala Torres (Bluebirds BR Turismo Sustentável e Soluções 
Ambientais); Gabriela Coutinho (CAJ); Sueli (Proj. nem tudo é lixo); Dulce Tupy (Z-24) e Grupo 
de Trabalho Barra Franca - Coordenador (a): Vago,  Integrantes: Carlos Alberto; Dulce Tupy; 
Paulo Cezar; Lívia; Matheus. As reuniões dos grupos de trabalhos criados serão marcadas 
pelos coordenadores de cada grupo posteriormente. No item de pauta 4 - Resolução CBHLSJ 
83/2019, o analista Luís Fernando iniciou um informe sobre a resolução 83 que havia sido 
aprovado na plenária do dia 28/06/2019, apresentando onde estariam sendo aplicados os 
recursos que haviam sido arrestados do CBHLSJ.  Complementando as informações, a Diretora 
Edna informou o porquê do município de Saquarema não ter tido nenhum projeto de 
Saneamento apresentado. A Sra. Edna informou que foi comunicado à prefeitura que haveria 
uma verba a ser investida no saneamento do município, porém seria necessário um projeto a 
ser apresentado, como não teve tempo hábil, a Prefeita informou que o município de 
Saquarema iria aguardar o ano posterior para que assim apresentasse um bom projeto que 
atenda as necessidades da Cidade. Passando para o item de pauta 5 - Assuntos Gerais, A Sra. 
Edna informou que irá entrar em contato com o representante da CEDAE no Comitê para que 
eles possam estar presentes nas próximas reuniões do Subcomitê Saquarema a fim de 
retomar os debates do projeto de reflorestamento do rio roncador, assunto que já vinha 
sendo abordado em reuniões no ano passado. Não havendo nenhum outro assunto a ser 
tratado, a reunião deu-se por encerrada. 
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São Pedro da Aldeia, 15 de agosto de 2019. 

 

 

 

EDNA CALHEIROS  

Diretora do Subcomitê Lagoa de Saquarema 

CBHLSJ 
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