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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Subcomitê Lagoa de Saquarema” 

 
Documentos convocatórios: Ofício CBHLSJ n.º 52/2021 de 31 de maio de 2021; n° 62/2021 

de 10 de junho de 2021; e nº 79/2021 de 28 de junho de 2021 

Data: 30/06/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Edna Calheiros (AMEAS); Jorge Alberto (EMATER-RJ); Yan Antunes (CAJ); 

Carlos Eduardo (FIPERJ); Dulce Tupy (Col Z-24/Saquarema); Nelson Ferreira (ITOGRASS); 

 

Convidados: Emídio Fernandes (Ouvinte); Mauro Paes (IRV - ouvinte); Shantala Torres 

(BlueBirds); Sueli Aparecida (NEA-BC); Murilo Balbino (P.M. Rio Bonito); Thiago Vignoli 

(Ouvinte); Alejandra Aguilar (NEA-BC); Celma Cardoso (NEA-BC); Vinicius Mendes (NEA-

BC); Arthur Barroso (SEDEC-RJ); Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); 

Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1) Aprovação das sinopses de reuniões anteriores (13/10/2020 e 04/11/2020); 

2) Apresentação do Conselho Gestor; 

3) Plano de Ação (Apresentação e Construção); 

4) Andamento de Resoluções Aprovadas; 

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, a Sra. Jéssica Berbat, do CILSJ, 

solicitou inclusão de pauta para tratar sobre a homologação da composição do Subcomitê, para 

que os presentes pudessem ter conhecimento das intuições que a compõem. Logo após, listou as 

instituições que haviam manifestado interesse, via ofício, em compor a instância. Por fim, 

informou que as instituições que não estivessem ali listadas e que tivessem interesse em compor 

a instância poderiam estar enviando um ofício, direcionado ao Presidente do Comitê de Bacia 

Hidrográfica Lagos São João – CBHLSJ, Sr. Eduardo Pimenta, formalizando a solicitação. A 

Sra. Edna Calheiros questionou se uma instituição que não é membro da Plenária poderia se 

inscrever como membro do Subcomitê, apenas. A Sra. Jéssica Berbat elucidou que somente 

instituições que são membros da Plenária poderiam compor a instância, contudo, as instituições 

que não fossem membros poderiam participar das reuniões como ouvintes. Entretanto, não 

teriam direito a voto. A Sra. Shantala Torres, da Blue Birds, manifestou, via chat interesse em 

compor o Subcomitê e informou que formalizaria a solicitação. A Sra. Edna Calheiros 

agradeceu pelos esclarecimentos. Não havendo mais manifestações por parte dos membros, a 

composição foi homologada. Posteriormente, foi apresentada a nova composição da Diretoria 

Colegiada do CBHLSJ, conforme solicitado pela Diretora do Subcomitê. A Sra. Edna Calheiros 

comentou sobre as instituições que tinham interesse em compor a Plenária. A Sra. Jéssica 

Berbat informou que havia recebido manifestações de interesse de algumas instituições, que 

estavam sendo avaliadas internamente. Seguiu-se, então, para aprovação das minutas de 
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sinopses das reuniões realizadas em 13/10/2020 e 04/11/2020. Iniciou-se pela leitura da minuta 

de sinopse do dia 04/11/2020. Enquanto aguardavam as manifestações dos membros presentes 

sobre a aprovação da minuta de sinopse em questão, a Sra. Jéssica Berbat respondeu ao Sr. 

Emídio Fernandes, o motivo pelo qual a Prefeitura Municipal de Saquarema não estava 

compondo o Subcomitê. Informou que, apesar de todas as Prefeituras Municipais integrantes da 

Região Hidrográfica VI – RH VI – terem cadeiras cativas no CBHLSJ, a mesma não 

manifestou interesse em se inscrever no Processo Eleitoral, não indicando representação junto 

ao Comitê. Assim, não compunha o Subcomitê atualmente. Retomando a aprovação da minuta 

de sinopse, a mesma foi aprovada sem ressalvas. Dando prosseguimento, a Sra. Jéssica Berbat 

ponderou que fez a leitura das minutas sinopses na ordem cronológica errada, pedindo desculpa 

pelo equívoco. A Sra. Edna Calheiros questionou aos membros presentes se, de fato, havia a 

necessidade da leitura da minuta do dia 13/10/2020. O Sr. Emídio Fernandes atentou que tal 

minuta não havia sido enviada previamente aos membros, e, por isso, sugeriu aprová-la em uma 

próxima reunião. Pois, dessa forma, os membros teriam tempo para analisá-la e fazer suas 

considerações, caso tivessem. A Sra. Jéssica Berbat esclareceu que a mesma havia sido 

encaminhada para apreciação dos membros no dia 25/11/2020. Diante disso, a Sra. Edna 

Calheiros sugeriu fazer a leitura da mesma posteriormente, antes de “Assuntos Gerais”, pois, 

assim, otimizaria o tempo da reunião. Prosseguiu-se para apresentação do “Conselho Gestor” 

do Subcomitê. A Sra. Edna Calheiros contextualizou sobre o motivo que desencadeou a criação 

do Conselho. Contou que a proposta partiu da necessidade de trabalhar de forma compartilhada 

e participativa no âmbito do Subcomitê, uma vez que a própria não conseguiria se dedicar de 

forma exclusiva à Direção da instância. Acrescentou que o mesmo é composto por membros 

que estão legalmente formalizados no Comitê, entretanto, representantes de instituições que não 

integravam o Comitê eram bem vindos para contribuir nas discussões. Por fim, exprimiu que a 

ideia era difundir este conceito de gestão aos demais subcomitês. Avançou-se, então, para o 

terceiro item de pauta. O Sr. Vinícius Mendes, do NEA-BC, e o Sr. Emídio Fernandes 

apresentaram o “Plano de Ação do Subcomitê”, contendo as ações que foram propostas na 

reunião realizada na FAETEC, em 05/07/2018, e as sugestões de como executá-las, tendo em 

vista os recursos disponíveis nas rubricas do Plano Plurianual de Investimentos do CBHLSJ, 

referente ao período de 2019-2022, e as resoluções aprovadas pela Plenária do CBHLSJ, até o 

momento. Passando para o próximo item, o Sr. Emídio Fernandes introduziu, listando as 

Resoluções aprovadas e que poderiam ser aproveitadas para auxiliar no desenvolvimento da 

sub-bacia. Em seguida, a Sra. Alejandra Aguilar, do NEA-BC, detalhou o panorama atual de 

cada uma e em quais instâncias do CBHLSJ os membros poderiam acompanhar/fiscalizar os 

desdobramentos das mesmas. Ao final da apresentação, a Sra. Edna Calheiros agradeceu aos 

envolvidos pela apresentação e solicitou que fosse encaminhado aos membros todo o material 

apresentado na reunião. Continuou, esclarecendo que os recursos do Comitê, que são 

executados pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ, são recursos públicos e, por 

isso, seguem regras semelhantes às públicas para contratação. Sendo assim, caso uma 

instituição que compõe o Comitê venha a propor um determinado projeto, a mesma não poderá 

executá-lo diretamente e nem concorrer na licitação. Entretanto, poderiam recorrer a fontes 

externas de outros órgãos. Por fim, pediu que o CILSJ informasse com regularidade ao 

Conselho Gestor do Subcomitê sobre o andamento dos projetos referentes as Resoluções 

apresentadas. Além disso, solicitou que os membros do Conselho Gestor acompanhassem o 

andamento das Resoluções citadas, no âmbito das Câmaras Técnicas pertinentes. O Sr. Vinícius 

Mendes questionou se poderia trazer ações de outros municípios e/ou organizações exitosas em 

proteção ambiental aos solos, lagoas, lagos e corpos históricos. A Sra. Edna Calheiros afirmou 

que o assunto poderia ser abordado em futuras reuniões e pediu que o mesmo encaminhasse o 

pleito ao Conselho Gestor, para avaliação. Não havendo mais contribuições por parte dos 
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presentes, retomou-se o tem de pauta sobre a minuta de Sinopse do dia 13/10/2020. Ao final da 

leitura, o Sr. Vinícius Mendes ratificou, via chat, a sugestão da Sra. Zélia Maciel de mudar a 

plataforma de reunião para Google Meet. Não havendo mais ressalvas por parte dos presentes, a 

minuta foi aprovada sem alterações. A Sra. Edna Calheiros ressaltou que a visita técnica à 

comunidade de Charqueado, conforme citado na sinopse de reunião em voga, não ocorreu 

devido à pandemia do COVID-19. Com relação aos ofícios enviados ao Instituto Estadual do 

Ambiente - INEA, solicitando informações sobre o Canal Salgado, informou que até o 

momento não obtiverem retorno sobre os questionamentos. Sendo assim, sugeriu que a equipe 

do CILSJ fizesse uma avaliação técnica sobre o Canal Salgado, para dar maior embasamento 

aos documentos que serão encaminhados ao INEA. Sendo esta aceita pelos membros. Logo 

após, o Sr. Luís Fernando Faulstich, do CILSJ, contextualizou o assunto, apresentando o 

histórico de registro das discussões entre o Comitê e o INEA. Diante disso, sugeriu que fosse 

retomado a partir do último e-mail encaminhado ao INEA, em 19/01/2021, aos cuidados da Sra. 

Mirian Barbosa. Com relação ao Processo “E-07/502526/2011”, referente às vistorias realizadas 

pela SERLA e pelo INEA na localidade, expos que este, provavelmente, se encontra arquivado, 

devido a sua data. A Sra. Edna Calheiros agradeceu pela contextualização e explanou era 

necessário pressionar o órgão para dar andamento à solicitação. Complementou que pediria 

apoio ao Presidente do CBHLSJ, Sr. Eduardo Pimenta, visando a articulação junto ao INEA, 

para viabilização de uma reunião para discutir o assunto. A Sra. Dulce Tupy, da Colônia de 

Pescadores Z-24/Saquarema, externou que a ponte antiga do Canal Salgado, na altura do 

“Dodozinho”, estaria estrangulando o canal e, possivelmente, seria o causador dos problemas 

no corpo hídrico. Visto isso, sugeriu encaminhar um ofício solicitando a derrubada da mesma. 

O Sr. Vinícius Mendes sugeriu verificar junto ao órgão competente o porquê da permanência 

desta ponte, buscando-se documentos que endossem o argumento de que a ponte impacta 

negativamente no canal salgado. A Sra. Edna Calheiros sugeriu, então, acionar os responsáveis, 

que estão à frente desta discussão, como o Sr. Luís Lopes, para conhecer o novo contexto da 

situação. Colocou que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, retornaria com o posicionamento 

se, de fato, haveria a necessidade de avaliação técnica, tendo em vista que o problema parece 

ser mais simples do que o imaginado. A proposta da Sra. Edna Calheiros foi aceita pelos 

membros. Em atendimento a colocação do Sr. Vinícius Mendes, sobre a possibilidade de 

utilizar a plataforma Google Meet para a realização de reuniões do CBHLSJ, a Sra. Jéssica 

Berbat explicou que a ferramenta não era utilizada, pois cobrava caso ultrapassasse um 

determinado número de participantes e/ou tempo de reunião. Posto isso, foi verificado que não 

havia viabilidade, no momento, de utilizar plataformas que não fossem gratuitas. 

Complementou que dentre as plataformas gratuitas, a Jitsi Meet era a que melhor se adequava, 

atualmente, às necessidades do Comitê. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Sra. 

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