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“Reunião Ordinária do Subcomitê Saquarema” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º038/2019  de 14 de maio de 2019 

Data: 30/05/2019      

hora: 10:30h 

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

Presentes: Edna Ferreira Calheiros Saraiva (AMEAS); Michele Maria de Souza (AMEAS); Vinicius José de 
Almeida (NEABC); Zélia M. Pontes (NEABC); Gabriela Negreiros Coutinho (CAJ); Beatriz Vanacor 
(Colônia de Pescadores Z4); Dulce Tupy (Colônia de Pescadores Z4); Nelson Ferreira da Costa 
(ITOGRASS); Mario (Visitante); José Domingos (Instituto Jodoma); Shantala Torres (BLUEBIRDSBR); 
Layra Bandrariz; Mauricio Martins (Associação Surf); Matheus de Souza (Colônia Z-24); Carine 
Rodrigues (Colônia Z-24); José Vicente (Amila Jacarepiá); Alexandre Barbosa (FAETEC); Emídio  Souza 
(NEABC); Hamilton de Araujo (Associação de Surf de Saquarema); Mauricio (Grupo Ambientalista); 
Marlise Araújo (ABLM/A.S.S); Beatriz Corrêa (FIPERJ); Letícia H. Nogami (FIPERJ); Mariana Botelho 
(FIPERJ); Joll Rufino (SINDSAQUA); Saulo Sorra (A.S.S); Eduardo Veiga (Vereador Saquarema); Luiz Lopes 
(Museu de Conhecimentos Gerais); Edson Pedroso (P.M.S); Carine Rodrigues (Colônia Z-24); Gabriela 
Vieira (Saquarema Convention); Renato Albert (Saquarema Convention); Henrique Oliveira (CCS); 
Marianna Cavalcante (CILSJ); Luis Fernando Faustich (CILSJ). 
 

Pauta:  

 1) Aprovação da Ata anterior (13/11/2018); 
 2) Apresentação sobre o Rio Roncador (por Dulce Tupy); 
 3) Projeto de reflorestamento das margens do rio Roncador pela CEDAE (Ofício do CBHLSJ n. 50/2018); 
4) Projeto de Educação Ambiental: Limpeza da Lagoa de Saquarema (Associação de Surf de 
Saquarema);  
5) Assuntos Gerais. 

Resumo: Na presente reunião, foi aprovada a Ata da Reunião realizada no dia 13/11/2018, 
sem ressalvas pelos membros participantes, em seguida passou-se para o item de pauta 2,  
Apresentação sobre o Rio Roncador feito. A Sr. Dulce Tupy dissertou sobre sua apresentação 
que falava sobre O Programa Rio Rural na Microbacia Hidrográfica do Rio Roncador/Mato 
Grosso em Saquarema, contendo dados de projetos que foram realizados, características do 
Rio Rocandor, sua área de abrangência e características. Após a apresentação a Sra. Dulce 
convidou as entidades presentes a fazerem parte do CBHLSJ, para assim fortalecer a 
representatividade do município de saquarema e questionou ao Sr. Luis Fernando, se ainda 
haveria vagas disponíveis para serem preenchidas. A Sra. Edna sugeriu que essas informações 
fossem passadas por e-mail aos participantes, contendo tudo aquilo que for necessário para 
suas inscrições junto ao CBHLSJ. Seguindo com o item de pauta 3, foi informado pela Sra. Edna 
que a CEDAE não havia comparecido a reunião, impossibilitando assim a apresentação. O Sr. 
Luis Fernando informou que o antigo diretor do Subcomitê Saquarema, o Sr. Irinaldo, havia 
enviado um ofício a CEDAE solicitando o reflorestamento das margens do Rio Roncador, e que 
na ultima reunião a engenheira que representava a CEDAE a Sra. Mayná estava presente, se 
propondo a fazer esse projeto em parceria com o Subcomitê, e que se fosse solicitado, a 
CEDAE faria uma apresentação sobre o projeto, porem para que fosse iniciado o projeto eram 
necessárias áreas para o reflorestamento, pois a CEDAE tem as mudas, tem os equipamentos 
necessários mas dependem do aval dos proprietários da terra para poderem executar esse 
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replantio. Seguindo com a reunião foi passado para o item de pauta 4 - Projeto de Educação 
Ambiental: Limpeza da Lagoa de Saquarema. A Sra. Beatriz, representante da Associação do 
Surf, iniciou a apresentação informando que o Ministério Publico Federal tem feito algumas 
incursões na região e solicitou a organização da sociedade local no intuito de denunciar, 
apresentar, as questões ambientais que estão interferindo na Lagoa. Quando a Barra Franca 
foi construída houve alguns conflitos de interesse com os pescadores e a comunidade surfista, 
sobre as consequências da estrutura. A mesma informou que será realizado um evento no dia 
1º de junho na Barrinha reunindo todas as lideranças locais e pessoas que se sentem 
prejudicas com as ações que estão sendo feitas nos Recursos Hídricos da região para trazer ao 
Ministério Publico quais são os problemas. O Projeto não é apenas sobre a limpeza da Lagoa, 
ele também trata de uma organização social para que as pessoas demonstrem interesse e 
através disso cobrem resultados a partir das demandas estabelecidas pela comunidade local. 
Após a apresentação, passando para assuntos gerais a palavra foi concedida ao Sr. Luis 
Fernando. Ele informou que havia sido solicitado na ultima reunião de Plenária do CBHLSJ pela 
Sra. Dulce e pelo Sr. Emídio uma apresentação do que havia sido discutido nas reuniões 
anteriores do Subcomitê Saquarema. O Sr. Luís Fernando apresentou documentos e dados do 
monitoramento de qualidade da água da Lagoa de Saquarema realizado em 2014. O mesmo 
informou que, em reuniões anteriores, foi decidido que seriam mantidos os pontos de 
monitoramento, e na Plenária foram acrescentados mais alguns pontos a serem monitorados. 
Continuou, informando que na ultima reunião da Plenária do CBHLSJ foram aprovadas duas 
resoluções que fornecem recursos para esse monitoramento. A primeira aprova a destinação 
de recursos financeiros do CBHLSJ, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para 
execução do monitoramento da qualidade da água da lagoa de Jacarepiá, a segunda aprova a 
destinação de recursos financeiros do CBHLSJ, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais), para execução do monitoramento da qualidade da água do rio roncador. O Sr. Luis 
Fernando sugeriu que se alguém quisesse propor mudanças nos pontos de monitoramento 
apresentados, estivessem mandando um e-mail com o embasamento técnico para que assim 
fossem feitas as mudanças.  A Sra. Gabriela informou que a CAJ faz o monitoramento de 
alguns pontos nessa Lagoa e que disponibilizaria essas informações para que as pessoas 
possam acompanhar os trabalhos de monitoramento que tem sido feito pela concessionária, e 
convidou os membros do Subcomitê à na próxima reunião a discutir e analisar a melhor forma 
de preservar o nossos Recursos Hídricos. A Sra. Dulce reforçou a importância dos moradores 
do município de Saquarema a participarem do CBHLSJ, pois com a união de todos, Saquarema 
será mais valorizada pelo Comitê, a Sra. Edna corroborou com esta afirmação. A FIPERJ fez 
uma breve apresentação na reunião dissertando sobre suas atribuições e os motivos de não 
estarem participando das reuniões anteriores do Subcomitê Saquarema e apresentou o 
andamento de alguns projetos que estão sendo feito na região Comunicou que apesar do 
escritório da FIPERJ ser longe de Saquarema, um técnico vem fazendo o acompanhamento 
com os pescadores da região num período de intervalo de 15 dias. A Sra. Edna sugeriu que 
fossem retomados os Grupos de Trabalhos da Lagoa de Jacarepiá, Serra do Roncador e Lagoa 
de Saquarema, que estavam em andamento anteriormente, e que fossem criados dois novos 
grupos de trabalhos, GT Canal Salgado e GT Educação Ambiental. Foram aprovadas novas 
datas para próximas reuniões do Subcomitê Saquarema nos dias 25/07/19 e 26/09/2019. Não 
havendo nenhum outro assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada. 
 
Registro Fotográfico: 
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São Pedro da Aldeia, 04 de julho de 2019. 

 

 

 

EDNA CALHEIROS 

Diretora do Subcomitê Saquarema CBHLSJ 
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