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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Subcomitê Lagoa de Saquarema” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 219/2020 de 28 de setembro de 2020 

Data: 13/10/2020      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Edna Calheiros (AMEAS); Glacy Mendes (P.M.A.C); Nathália Bragança (CAJ); 

Beatriz Correa (FIPERJ); Dulce Tupy (Col Z-24/Saquarema); Zélia Maciel (Raízes); Nelson 

Ferreira (ITOGRASS). 

 

Convidados: Luiz Lopes (Organização Social e Cultural Aimberê/Museu de Conhecimentos 

Gerais); Danilo Goretti (P.M.S); Pâmela (P.M.S) Vinicíus (P.M.A.C); Emídio Fernandes 

(Raízes); Priscila Amaro (Raízes); Rosângela Machado (MAMAS/AMAMGUE); Tereza Ruade 

(CONVIDADO); Denise Pena (CONVIDADO); Adriana Saad (CILSJ); Luís Fernando 

Faulstich (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Aprovação da minuta de Sinopse de Reunião Anterior (19/05/2020); 

2 – Projeto de saneamento na comunidade do CHARQUEADO em Sampaio 

Corrêa/Saquarema/RJ; 

3 – Redimensionamento de recursos: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - 

Avaliação da Lagoa de Saquarema - Alterar para Avaliação ambiental dos Ecossistemas 

de Saquarema; 

4 – FUNBOAS - continuidade do Projeto em Saquarema; 

5 – Assuntos gerais. 
 

Resumo:  
A Diretora do Subcomitê Lagoa de Saquarema, Sra. Edna Calheiros, iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos os presentes. Em seguida, passou-se para o primeiro item de 

pauta, sobre a aprovação da minuta de sinopse de reunião do dia 19/05/2020. Foram feitas 

correções nos nomes da Sra. Rosângela Machado e do Sr. Marley, e inclusões das respectivas 

instituições pertencentes. Não havendo mais considerações a serem feitas, a minuta de sinopse 

foi aprovada. Prosseguindo, o Sr. Luiz Lopes, da Organização Social e Cultural 

Aimberê/Museu de Conhecimentos Gerais, questionou sobre as respostas das demandas, em 

função da última reunião, que objetivaram os envios de ofício. A Sra. Jéssica Berbat, do CILSJ, 

contextualizou que os ofícios foram enviados no dia 01/06/2020, solicitando informações sobre 

o Rio Salgado, junto à SUPLAJ/INEA; e denunciando os descartes de efluentes no Rio 

Roncador, junto à Secretária de Meio Ambiente de Saquarema, ao INEA e ao Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. Entretanto, até a presente data, não houve retorno sobre os 

ofícios em questão, somente acusação de recebimento por parte da Sra. Rosângela Machado e 

do Sr. Luiz Lopes, representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Meio Ambiente 

de Saquarema. O Sr. Luís Fernando Faulstich, do CILSJ, acrescentou que havia histórico de 

envio de ofícios desde 2018, deliberados pelo Subcomitê Lagoa de Saquarema, os quais 
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solicitavam uma maior fiscalização no Rio Roncador, inclusive, com notificação de 

recebimento pelo INEA. A Sra. Edna Calheiros externou que deveria ser feito um movimento 

para alcançar o objetivo. O Sr. Luiz Lopes elucidou que a deliberação de responder ou não os 

ofícios enviados ao Conselho, eram responsabilidade do Secretário de Meio Ambiente, que 

também é o presidente do Conselho. Completou que estavam discutindo para a retirada de tal 

responsabilidade do mesmo. Dando prosseguimento, abordou-se o segundo item da pauta, sobre 

o projeto de saneamento na comunidade do Charqueado em Sampaio Corrêa, Saquarema/RJ. A 

Sra. Edna Calheiros introduziu que, atualmente, foi disponibilizado o montante de R$ 

1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) para a execução do projeto. Acrescentou que, depois 

de muitos esforços, conseguiu localizar a comunidade de Charqueado, visto que não 

conseguiram obter tal informação junto a Secretaria do município. O Sr. Danilo Goretti, 

secretário de Urbanismo, relembrou que na reunião do dia 13/03/2020 foi apresentado, pela 

Secretaria Municipal de Urbanismo do município de Saquarema, a localização e demarcação da 

comunidade. A Sra. Edna Calheiros mencionou que a Concessionária Águas de Juturnaíba 

estava com dificuldade em obter informações técnicas da comunidade, para elaboração do 

projeto básico. E ressaltou que o líder da comunidade, o Sr. Sérgio, informou que foi feito uma 

obra de intervenção no local, executada pela Prefeitura do município. Em função disso, 

questionou se a proposta de projeto permaneceria a mesma ou precisaria ser modificada. O Sr. 

Danilo Goretti esclareceu que houve uma organização da área, mas não significava que foi feito 

um sistema adequado de esgotamento sanitário. Fortaleceu que a proposta inicial permanece 

sem mudanças. A Sra. Nathalia Bragança, da CAJ, informou que foi enviado um formulário 

com o levantamento de informações técnicas necessárias sobre o local. via e-mail, para a 

Prefeitura de Saquarema. No entanto, ainda, não obtiveram resposta. O Sr. Danilo Goretti 

afirmou que não recebeu tal e-mail, e solicitou que fosse encaminhado diretamente para ele. A 

Sra. Edna Calheiros propôs que fosse feito uma audiência pública com os moradores do 

Charqueado, para apresentar o projeto, conforme solicitação do Sr. Sérgio. O Sr. Danilo Goretti 

dispôs-se a participar, com agendamento prévio. A Sra. Adriana Saad, do CILSJ, externou que, 

anteriormente, o recurso disponibilizado para o projeto era de R$ 768.026,93, referente ao ônus 

de 2020; e que seria feito um aporte adicional para o projeto, referente ao ônus de 2021, 

totalizando o montante de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Ressaltou que devido 

à paralização do repasse dos recursos pelo INEA, os Comitês impactados mobilizaram-se, via 

ofício, solicitando maiores esclarecimentos por parte do TCE, e a liberação dos repasses. Sem 

mais manifestações por parte dos presentes, avançou-se para terceiro ponto de pauta, sobre 

redimensionamento dos recursos. A Sra. Adriana Saad explicou que na reunião da Diretoria 

Colegiada foram levantadas dúvidas sobre a rede de drenagem feita na comunidade de 

Charqueado. Em razão disso, observou-se a necessidade de ser feito um diagnóstico do local, a 

fim de fazer um projeto consistente. O Sr. Danilo Goretti explanou que foram canalizadas as 

redes de drenagens já existentes. Contudo, o objetivo do projeto em questão era que o esgoto 

lançado no corpo hídrico receptor fosse tratado, ao invés de lançado in natura. A Sra. Adriana 

Saad continuou, informando que o Subcomitê dispunha de um montante anual de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), oriundos da rubrica “Avaliação da Lagoa de 

Saquarema”, para complementar no monitoramento da Lagoa de Saquarema, caso fosse 

necessário. Contudo, tal rubrica limitava para aplicação do recurso somente à Lagoa de 

Saquarema. Diante disso, sugeriu que o título do projeto fosse alterado para “Avaliação 

ambiental dos Ecossistemas de Saquarema”. Desta forma o recurso contemplaria todos os 

ecossistemas hídricos de Saquarema. A Sra. Dulce Tupy, da Colônia Z-24/Saquarema, 

relembrou que, em discussões pretéritas com os pescadores, concluíram que a quantia seria 

insuficiente para a avaliação da Lagoa de Saquarema. Posto isto, questionou se o recurso 

conseguiria abranger os demais ecossistemas, dado a sua grandeza. A Sra. Adriana Saad 
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elencou que foi disponibilizado um montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o 

monitoramento da Lagoa de Saquarema, que já estava sendo executado; um recurso de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que complementaria o monitoramento em execução, 

mas que ainda estava em processo de liberação pelo INEA; havia um recurso de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), referente ao ônus de 2020 e 2021. Elucidou que o recurso do 

Comitê era limitado e que, de qualquer forma, não conseguiria abranger todas as demandas, de 

todos os lugares. Portanto, era direcionado para as ações consideradas emergenciais. Sendo 

assim, a proposição em questão era uma forma de não restringir a aplicação do recurso, apenas, 

à Lagoa de Saquarema, possibilitando ser utilizado nos demais ecossistemas hídricos do 

município, em caso de emergência. Em relação ao monitoramento da Lagoa de Saquarema, a 

Sra. Dulce Tupy questionou qual empresa ganhou a licitação e a previsão de apresentação do 

relatório. A Sra. Adriana Saad informou que a empresa ganhadora da licitação foi a Oceanus – 

Centro de Biologia Experimental. Em relação à apresentação do relatório, o Sr. Luís Fernando 

Faulstich expôs que o projeto contemplava duas coletas, uma em tempo seco e outra em tempo 

chuvoso. Inteirou que a primeira coleta foi realizada em setembro de 2020, na qual já gerou um 

relatório que estava passando por ajustes, antes de ser apresentado aos membros do subcomitê, 

e que a próxima coleta estava prevista para ser realizada em março de 2021. Logo após, 

abordou-se o quarto item de pauta, sobre o projeto FUNBOAS. O Sr. Luís Fernando Faulstich 

contextualizou que o projeto foi criado pela Resolução CBHLSJ n° 13/2007, regulamentado 

pela Resolução CBHLSJ n° 23/2009, e gerido pela Câmara Técnica Permanente de Microbacias 

(CTPEM). Era um programa de gestão ambiental participativo em microbacias, que estava 

contemplado como uma das diretrizes do Plano de Bacia do CBHLSJ. Tal projeto atuava como 

um mecanismo de incentivo pelos serviços ambientais aos que conservavam direto ou 

indiretamente os recursos naturais, especificamente os corpos hídricos, partindo do princípio do 

conservador-recebedor. Apresentou os recursos disponibilizados para cada microbacia, 

ressaltando a microbacia do Rio Roncador, no município de Saquarema, para a qual foi 

destinado o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Posteriormente, elencou as ações 

que foram feitas na microbacia em questão: viveiros para recomposição da vegetação em áreas 

prioritárias e fossas sépticas. Concluiu, informando que no relatório final foram listadas 

atividades previstas pelo programa, e que não foram executadas ainda, e que poderiam retomar 

a partir destas. A Sra. Edna Calheiros agradeceu pela apresentação e pelos esclarecimentos. A 

Sra. Denise Pena sugeriu entrar em contato com o Sr. Marcelo, que atuava no Rio Seco, para 

resgatar a memória do efetivado e do remanescente. Dispôs-se, também, a fazer a interlocução 

com o mesmo, caso fosse retomado o projeto. O Sr. Danilo Goretti colocou que, recentemente, 

os gestores estaduais que regulam as concessionárias, procuraram a Prefeitura Municipal de 

Saquarema com o intuito de levantar informações técnicas sobre a nova divisão de gestão da 

CEDAE, onde os Distritos de Sampaio Côrrea e Jaconé seriam englobados na área de atuação 

da concessionária para abastecimento de água e toda a parte de saneamento. Questionou se o 

Comitê teria alguma informação sobre o assunto. O Sr. Luís Fernando Faulstich afirmou que 

não teria conhecimento sobre o assunto. A Sra. Adriana Saad inteirou que tal discussão estava 

no âmbito do Fórum Fluminense, mas que não havia sido abordada, especificamente, a Bacia 

Hidrográfica Lagos São João. A Sra. Edna Calheiros sugeriu encaminhar o assunto à Plenária, 

para debate. O Sr. Luiz Lopes sugeriu, via chat, convidar um representante da CEDAE para 

explicações. O Sr. Danilo Goretti expressou que sua preocupação era que as informações 

fornecidas pela Prefeitura poderiam não ser suficientes. O Sr. Luís Fernando Faulstich 

manifestou que a partir do redimensionamento do recurso citado no terceiro ponto da pauta, 

seria possível abranger estudos que subsidiariam a execução dos projetos futuramente e, 

inclusive, atenderia as demandas de informações, como as que foram solicitadas para o Sr. 

Danilo Goretti. Salientou que não houve um posicionamento claro sobre a aprovação do 
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redimensionamento dos recursos, abordado no terceiro ponto de pauta. À vista disso, a Sra. 

Edna Calheiros solicitou que os membros se manifestassem sobre a aprovação do item, em 

questão.  Os representantes das seguintes instituições manifestaram-se a favor da aprovação, via 

chat: Prefeitura Municipal de Saquarema; AMEAS; Associação Raízes; FIPERJ; 

Concessionária Águas de Juturnaíba; ITOGRASS; e Colônia Z-24/Saquarema. Sendo assim, o 

redimensionamento do recurso foi aprovado. Antes de finalizar a reunião, a Sra. Edna Calheiros 

frisou a necessidade de uma visita técnica na comunidade de Charqueado e solicitou suporte por 

parte do CBHLSJ, para viabilização da mesma. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a 

Sra. Edna Calheiros agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião. 

 

Registro Fotográfico: 
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São Pedro da Aldeia, 23 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Relator: Samara Miranda, revisado por Luís Fernando Faulstich  

Data da aprovação: 30/06/2021 

 EDNA FERREIRA CALHEIROS SARAIVA 

Diretora do Subcomitê da Lagoa de  

Saquarema do CBHLSJ 
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