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SINOPSE DE REUNIÃO 

 

 

“Reunião do Subcomitê Lagoa de Saquarema” 

 

Documentos convocatórios: Ofício CBHLSJ n.º 119/2021 de 15 de setembro de 2021 

Data: 30/09/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Edna Calheiros (AMEAS); Beatriz Correa (FIPERJ); Beatriz Vanacor (Col Z-

24/Saquarema); Dulce Tupy (Col Z-24/Saquarema); Nelson Ferreira (ITOGRASS); Zélia 

Maciel (Asso.Raízes)  

 

Convidados: Nathalia Bragança (CAJ); Jorge Ramos (convidado); Rommel Soares 

(convidado); Fernanda de Souza (convidado); Emídio Fernandes (NEA-BC); Iza Paz 

(AEGEA); Henrique Oliveira (PEI); Regina Vilma (NEA-BC); Priscila (NEA-BC); Alejandra 

Aguilar (NEA-BC); Leonardo Nascimento (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda 

(CILSJ). 

Pauta:  

 

1)  Leitura e Aprovação da sinopse de reunião anterior (30/06/2021); 

2)  Andamento das resoluções e de projetos na região; 

3)  Canal Salgado (ação deliberada na última reunião); 

4) Andamento de Resoluções Aprovadas; 

5)  Assuntos Gerais: Projeto de Saneamento – Charqueado; Reflorestamento nas 
margens do Rio Roncador; Análises das águas da Lagoa de Saquarema; 
Pesca predatória; Outros. 

 

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. Edna Calheiros fez uma breve 

apresentação, sobre o Comitê e o Consórcio, para o Sr. Jorge Ramos. A Sra. Jéssica Berbat, do 

CILSJ, comunicou que a sede do Consórcio estaria com problemas de conexão, devido a isso 

não seria possível dar o suporte necessário para reunião, assim sendo, questionou a 

possibilidade da reunião ser adiada. Os demais presentes mostraram oposição a tal pedido, e 

optaram em seguir a reunião. A Sra. Edna Calheiros elucidou os membros, a respeito do projeto 

do Charqueado, um projeto de Saneamento. Informou a situação em que ele se encontrava, e 

que o mesmo foi aprovado, a verba já foi disponibilizada, no entanto, precisaria ser feito um 

projeto técnico. Desse modo seria feita uma licitação para confecção do projeto técnico a ser 

apresentado para licitação e por fim, ser executado. A Sra. Dulce Tupy aproveitou e convidou a 

todos que desejassem ir a Sobara, no Município de Araruama, onde seria inaugurado um projeto 

semelhante. A Sra. Edna Calheiros propôs uma conversa com o CILSJ para ser deliberado um 

transporte organizado com o intuito de levar algumas pessoas que mostrarem interesse em 

conhecer este projeto. A Sra. Jéssica Berbat comunicou que não teria tempo hábil para a 

contratação de um transporte, o que poderia ser verificado era a viabilidade de usar os veículos 



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

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

2 
 

do CILSJ e buscar alguns membros, entretanto, seriam poucas vagas devido a capacidade do 

transporte. Sobre o primeiro ponto de pauta, ficou decidido que a aprovação da minuta de 

sinopse da reunião realizada em 30/06/2021, ficaria de ser encaminhada via e-mail aos 

membros, para que pudesse ser avaliada e sinalizada a aprovação por e-mail. Prosseguiu-se para 

o segundo ponto de pauta, que diz respeito ao andamento das resoluções e de projetos na região, 

o qual também ficou de ser disponibilizada a planilha aos membros e qualquer dúvida, ser feita 

a sinalização.  Avançando para o terceiro item de pauta, foram abordados informes sobre o 

Canal Salgado. A Sra. Jéssica Berbat informou que até a presente data, não houve retorno do 

INEA referente ao Canal Salgado, porém, elucidou que a Sra. Edna Calheiros, na última 

reunião, se prontificou a entrar em contato com, o Sr. Luiz Lopes, da Prefeitura Municipal de 

Saquarema, para verificar qual seria o contexto atual e, dessa forma, ter conhecimento de como 

faria essa nova cobrança de informações. A Sra. Iza Paz alertou que a situação do Canal 

Salgado segue piorando e ofereceu-se para entrar em contato com o Sr. Jorge Ramos, para que 

ele participasse da reunião. A Sra. Edna Calheiros solicitou que enviasse um novo oficio ao 

INEA reiterando a solicitação da dragagem do Canal Salgado e anexando a ofícios anteriores 

para comprovar essa reiteração, e ao Ministério Público. A Sra. Dulce Tupy relatou um 

problema que vem acontecendo no Canal Salgado, no qual, os próprios pescadores do local 

obraram uma ponte com manilhas, entretanto, a ponte estaria causando muitos problemas de 

locomoção, em vista disso, a Prefeitura Municipal de Saquarema construiu uma nova ponte para 

que a antiga fosse retirada do local, porém, essa ação não foi feita até o momento falado. A Sra. 

Dulce Tupy alertou que como Subcomitê, os membros devem se impor diante disso, 

encaminhando um oficio á Prefeitura Municipal, solicitando a retirada dessa ponte. A Sra. Edna 

Calheiros propôs um oficio em conjunto com as duas instituições, Subcomitê e Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, realizando tal solicitação. A Sra. Zélia Maciel questionou se o 

oficio convocatório para reunião foi encaminhado a secretaria de Meio Ambiente de 

Saquarema. A Sra. Jéssica Berbat elucidou que em relação aos ofícios, sempre que são enviados 

as Prefeituras, também são encaminhados a Secretaria de Meio Ambiente, que é a instância 

cabível para tratar desse tema, e em relação a comunicação do comitê, a Prefeitura Municipal de 

Saquarema, não tem recebido comunicações diretamente do CILSJ, pelo motivo de, no período 

eleitoral não terem manifestado interesse em se inscrever, logo não compunha o Subcomitê, 

sendo assim, caso a Prefeitura tivesse interesse em participar das discussões do Comitê, que 

enviasse um oficio indicando um titular e suplente. A Sra. Edna Calheiros solicitou um oficio a 

ser encaminhado á Prefeitura Municipal de Saquarema, com o intuito de expor a situação. O Sr. 

Jorge Ramos sugeriu que fosse colocado o nome das secretarias, dessa forma, a 

responsabilidade seria da secretaria e não de um indivíduo. A Sra. Jéssica Berbat explicitou que 

quem compõe a instância é a instituição, todavia, ela é representada perante as reuniões do 

comitê por representantes indicados por oficio, não podendo ser dado a presença a tal pessoa 

sem que tenha a comunicação formal de que aquela pessoa reflete o ponto de vista e pode votar 

pela secretaria de Meio Ambiente. A Sra. Edna Calheiros questionou, sobre os vídeos da 

Câmara Técnica de Educação Ambiental, se os mesmos poderiam ser projetados. A Sra. Jéssica 

Berbat comunicou que os vídeos ainda não foram executados e que estão em elaboração de 

propostas, acrescentou que o vídeo disponível seria do IPEDS, o qual a Sra. Dalva Mansur 

utilizou como base para os vídeos que viriam a ser elaborados. A Sra. Edna Calheiros solicitou 

que o vídeo do IPEDS fosse reproduzido na reunião. Em seguida, a Sra. Jéssica Berbat deu 

informes, sobre o projeto de Reflorestamento nas Margens do Rio Roncador. Relatou que no 

momento o escopo do projeto já foi finalizado e está no setor administrativo, para que possa 

prosseguir com a consulta para obtenção dos orçamentos, e assim ser iniciado o processo 

licitatório. Logo após abordou-se o resultado das análises das águas da Lagoa de Saquarema. A 

Sra. Jéssica Berbat aclarou que esse projeto se encontra no jurídico em análise. A Sra. Edna 
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Calheiros questionou, a possibilidade da inclusão das diferentes lagoas de Saquarema no 

programa de Monitoramento. A Sra. Jéssica Berbat elucidou, que o projeto já teria sido 

aprovado, por esse motivo, mudanças no escopo não seriam viáveis, acrescentou que foi feita 

união dos projetos de Monitoramento em uma contratação apenas. A Sra. Dulce Tupy 

informou, no que se diz respeito, ao programa de Monitoramento, sobre a Lagoa das Marrecas, 

em Barra Nova, que estaria havendo uma necessidade de intervenção, por conta do descarte 

inadequado de lixo, a Lagoa estaria sendo prejudicada, e correndo o risco de desaparecimento. 

A Sra. Edna Calheiros propôs que o Subcomitê identificasse os corpos Hídricos que não 

estariam inclusos no programa de Monitoramento para ser sinalizado, e solicitou um novo 

oficio, comunicando formalmente a situação da Lagoa das Marrecas, para ser redirecionado á 

Prefeitura Municipal de Saquarema. O Sr. Jorge Ramos sugeriu, que para um melhor 

fundamento no oficio, fosse encaminhado um registro fotográfico do local para, a Sra. Jéssica 

Berbat. A Sra. Edna Calheiros sugeriu um dialogo com o Meio Ambiente de Maricá para 

discutir sobre a situação da Lagoa de Jaconé, pois, foi levantado pelo, Sr. Jorge Ramos, que a 

Lagoa de Jaconé contempla meio município de Maricá, sendo assim, precisaria estar incluído 

no projeto. A Sra. Beatriz Vanacor explanou a necessidade de uma atividade com o intuito do 

resgate das Lagoas de Saquarema, pois devido ao alto assoreamento nessas lagoas todo o 

complexo lagunar de Saquarema estaria sendo prejudicado. Pontuou a importância da 

reivindicação do estudo biológico mensal, para que se possa estabelecer o período de 

desenvolvimento dos animais e, desse modo, oferecer o estudo para o Ministério da Pesca, com 

destino a solicitar um período de defeso. A Sra. Beatriz Correa, da FIPERJ, propôs, que o 

Subcomitê Lagoa de Saquarema, encaminha-se um documento formal, no que concerne a 

sugestão da, Sra. Beatriz Vanacor, mostrando interesse em retomar esses trabalhos, direcionado 

a ASSAPE. A Sra. Edna Calheiros corroborou com tal proposta. 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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Relator: Manuella Souto, revisado por Leonardo Nascimento 

Data da elaboração: 02/02/2022 

Data da aprovação: 10/02/2022 

 EDNA FERREIRA CALHEIROS SARAIVA 

Diretora do Subcomitê Lagoa de Saquarema 

CBHLSJ 


