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Ata da Reunião Extraordinária da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João – 1 

CBHLSJ. Ao vigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, iniciou-2 

se a reunião via videoconferência (plataforma JitsiMeet), tendo como pauta os seguintes 3 

assuntos: 1 - Aprovação da ata de reunião do dia 01 de outubro de 2020; 2 - 4 

Avaliação/Aprovação das minutas de Resoluções: a) Cria o Grupo de Trabalho para 5 

inclusão do Jovem no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica Lagos São João (GT 6 

Juventude); b) Aprova recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 7.000,00 (sete 7 

mil reais) oriundos da Rubrica Ações de Diretoria para contratação de consultoria para a 8 

“Análise sobre o estudo de implantação do Emissário Submarino na Praia Grande, 9 

Arraial do Cabo - RJ (Peno-22307/2020”); c) Aprova a disponibilização de recursos 10 

financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 394.877,26 (trezentos e noventa e quatro mil, 11 

oitocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) para execução do Plano de 12 

Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos São João; d) 13 

Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 14 

62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para Ações de limpeza no leito do Rio Una na Bacia 15 

Hidrográfica Lagos São João; e) Aprova a disponibilização de recursos financeiros no 16 

montante de R$ 112.360,11 (cento e doze mil, trezentos e sessenta reais e onze centavos) 17 

para Ações de Diretoria do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João; f) Aprova a 18 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 300.000,00 19 

(trezentos mil reais) para implementação do Sistema de Informações Geográficas do 20 

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João SIG-CBHLSJ; g) Aprova a disponibilização 21 

de recursos financeiros no montante de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) 22 

para o Enquadramento do Rio São João - Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João; 23 

h) Aprova a disponibilização de recursos financeiros no montante de R$ 102.603,63 (cento 24 

e dois mil, seiscentos e três reais e sessenta e três centavos) para a elaboração do Plano de 25 

Comunicação Social do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João; i) Altera a 26 

resolução CBHLSJ n° 101/2019, que “Aprova a destinação de recursos financeiros do 27 

CBHLSJ para a implementação do Plano de Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna 28 
de Araruama”; 3 - Criação do GT do Plano de Bacia; 4 - Assuntos gerais. Onde 29 

compareceram os seguintes representantes, conforme comprovação de presença: Sra. Lívia 30 

Soalheiro e Romano (SEAS); Sra. Elisabete (INEA); Sra. Ana Paula Araújo Pereira (FIPERJ); 31 

Sra. Daiana Cabral (P.M.S.P.A); Sr. Guilherme Moura de Abreu (P.M.S.J); Sr. Luiz Carlos 32 

Teixeira Junior (P.M.C.F.); Marcos Vargas (P.M.C.F); Sra. Denise Marçal Rambaldi 33 

(P.M.C.A); Sr. Diego Américo de Moraes (OAB-Iguaba Grande); Sra. Kátia Regina Martins 34 

(MOMIG); Sr. Arnaldo Villa Nova (Associação Viva Lagoa); Pedro Paulo (Associação Raízes); 35 

Sr. Emídio Fernandes de Souza (Associação Raízes); Roberta Cruz (Observação-CF); Sra. 36 

Sandra Bárbara (IPEDS); Sr. Eduardo Gomes Pimenta (UVA); Sra. Flávia Targa Martins 37 

(UVA); Sra. Nathalia Bragança (Concessionária Águas de Juturnaíba); Sra. Amanda Mendes 38 

Bulhões Barbosa (PROLAGOS); Sra. Mayná Coutinho Morais (CEDAE); Sr. Francisco da 39 

Rocha Guimarães Neto (APAAPP); Sr. Jorge Carmo de Mello (ALA); Sra. Irene Alves de 40 

Mello (ALA); Sr. Fábio Franco Fabiano (ALA); Sr. Fernando Barbosa da Silva (Clube Náutico 41 

de Araruama); Sr. Nelson Ferreira da Costa (ITOGRASS); Sra. Adriana Saad (CILSJ); Sr. Luís 42 

Fernando Faulstich (CILSJ); Sra. Jéssica Berbat (CILSJ); Sr. Tomás Baggio (CILSJ); Sra. 43 

Samara Miranda (CILSJ); Sra. Joseane Coutinho (GGL Saquarema); Sr. Vinícius Santos 44 

(ouvinte); Sra. Danielle Faria (Labore/UFRJ); Sr. Ihago Alves (Observação-Araruama); Sra. 45 

Juliana Barbosa (Observação-Araruama). O Sr. Eduardo Pimenta, Presidente do CBHLSJ, 46 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os participantes. Em seguida, sugeriu as 47 

seguintes alterações de pauta: inclusão da apresentação do PPA de 2020, após a aprovação da 48 

minuta de sinopse, para sanar as dúvidas levantadas pelos membros na reunião da Câmara 49 

Técnica Institucional Legal (CTIL), realizada no dia 16/10/2020; exclusão da minuta de 50 

resolução do item “b”, sobre a aprovação de recursos financeiros do CBHLSJ oriundos da 51 

Rubrica “Ações de Diretoria” para contratação de consultoria, pois a mesma não foi apreciada 52 

pelos membros da CTIL, na última reunião; inversão de pauta, onde a minuta de resolução do 53 
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item “i” passaria para o item “b”. Não havendo manifestações contrárias, as alterações de pauta 54 

foram realizadas. Dando continuidade a reunião, passou-se para o primeiro item de pauta, sobre 55 

a aprovação da minuta do dia 01/10/2020. O Sr. Diego Moraes absteve-se, com a justificativa de 56 

que não apreciou a mesma. Sem mais colocações por parte dos membros, a minuta de sinopse 57 

foi aprovada. Avançou-se para o segundo ponto de pauta, sobre a apresentação do PPA. A Sra. 58 

Adriana Saad, Secretária Executiva do CILSJ, contextualizou que houve uma paralização do 59 

repasse de recursos pelo INEA, devido ao questionamento do Tribunal de Contas do Estado do 60 

Rio de Janeiro (TCE-RJ) relacionado ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Guandu. 61 

Acrescentou que houve, novamente, a troca de presidência do órgão gestor e que, por isso, 62 

aguardavam o posicionamento do mesmo, no que tange ao repasse de recursos. Destacou a 63 

Emenda Constitucional n°73/2019, que permitia que o Governo do Estado retirasse 30% (trinta 64 

por cento) do recurso do FUNDRHI-RJ (passivos não liquidados), o que diminuiria o valor do 65 

montante. Visto isto, seriam encaminhadas ao INEA todas as solicitações de repasse do recurso, 66 

de acordo com as rubricas do PPA. Pois, até o dia 31/12/2020, todo o recurso deveria estar, 67 

minimamente, empenhado. Continuou, informando que a equipe do CILSJ estava dividida em 68 

duas vertentes: uma voltada para a execução de todo o recurso disponível em conta, em forma 69 

de projetos, que estavam em fase de licitação ou já licitados; outra para finalização de todas as 70 

propostas de escopo de projeto, para solicitar o recurso da conta do FUNDRHI-RJ. Acrescentou 71 

que as minutas de resolução, contempladas no ponto de pauta, faziam parte do trâmite 72 

necessário para dar prosseguimento na solicitação. Informou que na próxima reunião seria 73 

apresentada a prestação de contas do CILSJ, discriminando a situação dos projetos. Logo 74 

depois, elencou os saldos atuais, disponíveis, de cada rubrica e as propostas de ações para estas. 75 

Rubrica “Obras de saneamento”: Destacou que havia um montante de R$1.833,574,85 (um 76 

milhão, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 77 

centavos), na qual parte desta seria utilizada para complementar o recurso para o projeto em 78 

Charqueado, totalizando o montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reis). Contudo, o 79 

comitê não deliberou a destinação do restante do recurso, e ainda, havia municípios que não 80 

foram beneficiados em projetos, com o investimento do CBHLSJ. Sendo assim, foi proposto 81 

que esse recurso fosse aplicado aos municípios de Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Cachoeiras 82 

de Macacu e Maricá, caso não houvesse outra proposta de ação. Rubrica “Monitoramento de 83 

corpos hídricos”: R$394.877,26 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e sete 84 

reais e vinte e seis centavos), comprometido para a execução do Plano de Abordagem 85 

Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos São João. Rubrica 86 

“Monitoramento estatístico pesqueiro dos ambientes costeiros da RH VI”: R$204.550,86 87 

(duzentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), informou que foi 88 

solicitado o recurso de 2019, para dar continuidade aos projetos de estatística pesqueira, porém 89 

ainda não foi repassado pelo INEA. Ressaltou que havia, também, uma proposta, da Câmara 90 

Técnica de Pesca e Aquicultura, de fazer o estudo do camarão nas Lagoas de Araruama e 91 

Saquarema. Contudo, o setor técnico do CILSJ analisou a proposta, e concluíram que tal projeto 92 

custaria, em torno, de R$100.000,00 (cem mil reais), e, por isso, alguns dos projetos de 93 

estatística pesqueira teria que ser suprimido. Rubrica “auxílio à pesquisa”: R$77.451,81 94 

(setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), informou que 95 

foi deliberada, pela Diretoria Colegiada, encaminhar o pleito de aporte do montante de 96 

R$7.000,00 (sete mil reais), à Plenária, para financiamento da consultoria que avaliou o estudo 97 

de transposição de efluentes para a Bacia do Rio, para subsidiar as decisões do CBHLSJ, em 98 

contraponto ao que foi apresentado até o momento pela Concessionária. Rubrica “auxílio à 99 

pesca”: R$63.920,97 (sessenta e três mil, novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos), 100 

informou que tal recurso estava comprometido, anualmente, para apoiar as operações de 101 

fiscalização, no período de defeso. Rubrica “educação ambiental”: R$ 126.000,00 (cento e 102 

vinte e seis mil reais), informou que não havia proposta de destinação do recurso, e deveria ser 103 

discutido no âmbito da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação. Rubrica 104 

“Ações emergenciais”: R$48.050,41 (quarenta e oito mil e cinquenta reais e quarenta e um 105 

centavos), informou que havia um pleito de utilizar o recurso para apoiar o desassoreamento de 106 

mailto:cbhlagossaojoao@gmail.com


 

João e Una 

 

 
 
 
 
 

 

trechos do Rio Una, por parte da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. Rubrica 107 

“estudos de hidrodinâmica do Rio São João”: R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), 108 

informou que tal recurso estava comprometido para complementar o Estudo de modelagem 109 

hidrodinâmica no Rio São João, totalizando o montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 110 

Rubrica “enquadramento do Rio São João”: R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil 111 

reais), informou que era um programa contemplado no Plano de Bacia Hidrográfica dos Lagos 112 

São João e precisava ser executado. Rubrica “Avaliação ambiental da Lagoa de Saquarema e 113 

entorno”: R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), informou que na última reunião do 114 

Subcomitê Lagoa de Saquarema foi discutido o titulo desta rubrica, pois se entendia que a 115 

mesma estava presa, exclusivamente, à Lagoa de Saquarema. Em razão disso, houve uma 116 

proposta de mudar o título para “Avaliação ambiental dos ecossistemas do município de 117 

Saquarema”, pois dessa forma, poderiam utilizar o recurso em outros ecossistemas, além da 118 

Lagoa de Saquarema. Destacou que a ideia partiu da necessidade de fazer um diagnóstico da 119 

comunidade de Charqueado, devido à obra de intervenção que foi feita no local, pela Prefeitura 120 

Municipal de Saquarema. Informou, também, que havia a proposta da Câmara Técnica de Pesca 121 

e Aquicultura, em usar o recurso para fazer o estudo do camarão. Entretanto, foi observado que 122 

a palavra “entorno” englobaria tais demandas, não havendo a necessidade de alterá-la. Rubrica 123 

“FUNBOAS”: R$44.215,17 (quarenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e dezessete 124 

centavos), informou que o projeto FUNBOAS foi iniciado no município de Saquarema, porém, 125 

não foi finalizado em razão da paralisação dos projetos. Com isso, foi proposto a utilização do 126 

recurso para a retoma-lo. Rubrica “ação de comunicação social”: R$102.603,63 (cento e dois 127 

mil, seiscentos e três reais e sessenta  três centavos), informou que o recurso seria utilizado para 128 

a elaboração do Plano de Comunicação, do CBHLSJ, conforme estipulado no Contrato de 129 

Gestão. Acrescentou que o Termo de Referência do projeto seria esmiuçado e amplamente 130 

discutido com os membros do comitê, antes do processo de licitação. O Sr. Tomás Baggio, 131 

assessor de comunicação do CILSJ, inteirou que os serviços de mídias eram dividos em três 132 

vertentes: assessoria de comunicação social, designer gráfico e produção de vídeos; e que, 133 

atualmente, ele prestava o serviço de elaboração de conteúdo, administração de redes sociais e 134 

relacionamento com a imprensa, ou seja, um serviço de mídia, apenas. No entanto, era 135 

necessário contratar os serviços de designer gráfico profissional e produção de vídeos, para dar 136 

um salto de qualidade no padrão de comunicação do comitê. Explanou que era interessante estar 137 

contemplado, também, na previsão orçamentária, um plano de mídia para a compra de espaços 138 

publicitários, com o objetivo de impulsionar as publicações do CBHLSJ. O Sr. Jorge Mello, da 139 

ALA, frisou que deveria ser divulgado, também, sobre o período de defeso do Rio São João. 140 

Diante do exposto, a Sra. Adriana Saad externou que os membros presentes precisavam 141 

deliberar sobre a destinação dos recursos das rubricas “obras de saneamento”, “educação 142 

ambiental”, “auxílio à pesquisa” e “ações emergenciais”. Expos a opção de utilizar o montante 143 

da rubrica de “auxílio à pesquisa” para custear o estudo da dinâmica populacional do camarão e 144 

que, dessa forma, não comprometeria o projeto de estatística pesqueira. E caso aprovado o 145 

encaminhamento das propostas, seriam marcadas reuniões com as câmaras técnicas 146 

competentes, para tratar os respectivos assuntos; e, posteriormente, as minutas de resolução 147 

seriam apreciadas pelos membros da CTIL e apresentadas na reunião de Plenária, que seria 148 

realizada no dia 06/11/2020. Por fim, todas as documentações seriam encaminhadas ao INEA, 149 

até o dia 09/11/2020, para solicitar o repasse do recurso. O Sr. Eduardo Pimenta solicitou aos 150 

membros presentes que se posicionassem sobre a aprovação dos encaminhamentos apontados. 151 

O Sr. Jorge Mello sugeriu que fosse contemplado o monitoramento do “braço” do Rio Una, que 152 

desaguava no Rio São João. A Sra. Sandra Bárbara, do IPEDS, questionou a eficácia do 153 

desassoreamento do Rio Una, dada a existência de uma barreira que interferia no curso d’água 154 

do Rio e contribuía, também, no assoreamento. A Sra. Adriana Saad respondeu que não teria 155 

uma resposta consistente para tal questionamento. Contudo, externou que haveria, 156 

preliminarmente, um projeto do que seria feito, o qual levantaria este ponto. Não havendo mais 157 

considerações por parte dos membros, os encaminhamentos foram aprovados. Avançou-se para 158 

a aprovação das minutas de resolução. As seguintes minutas de resolução foram aprovadas, sem 159 
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ressalvas: Minuta de resolução do item “a”, que criava o Grupo de Trabalho Juventude (GT 160 

Juventude); e minuta de resolução do item “b”, que alterava a resolução CBHLSJ n° 101/2019, 161 

que “aprovava a destinação de recursos financeiros do CBHLSJ para a implementação do Plano 162 

de Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna de Araruama”. Passando para a minuta de 163 

resolução do item “c”, que aprovava a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ para 164 

execução do Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica 165 

Lagos São João. O Sr. Eduardo Pimenta elucidou que o recurso seria aportado da rubrica 166 

“Monitoramento de corpos hídricos” para custeio do projeto. Completou que, depois de liberado 167 

o recurso, daria inicio a primeira fase do projeto, que envolvia os primeiros quatro meses, dos 168 

dezoito meses. Esta fase poderia ser feita remotamente, enquanto que as demais fases 169 

demorariam a serem executadas, pois seriam realizadas de forma presencial. Logo depois, a 170 

minuta de resolução do item “c” foi colocada para aprovação. A mesma foi aprovada sem 171 

ressalva. Continuou para a minuta de resolução do item “d”, que aprovava a disponibilização de 172 

recursos financeiros do CBHLSJ para Ações de limpeza no leito do Rio Una na Bacia 173 

Hidrográfica Lagos São João. A mesma foi aprovada, sem ressalva. Passou-se para a minuta de 174 

resolução do item “e”, que aprovava a disponibilização de recursos financeiros no montante de 175 

R$ 112.360,11 (cento e doze mil, trezentos e sessenta reais e onze centavos) para Ações de 176 

Diretoria do CBHLSJ. A Sra. Adriana Saad relembrou que o recurso desta rubrica era destinado, 177 

anualmente, para qualquer eventualidade dos membros da diretoria. E a minuta de resolução, em 178 

questão, previa, somente, o resgate deste recurso. Não havendo manifestações contrárias por 179 

parte dos membros, a minuta de resolução do item “e” foi aprovada. Em seguida, abordou-se a 180 

minuta de resolução do item “f”, que aprovava a disponibilização de recursos financeiros do 181 

CBHLSJ para implementação do Sistema de Informações Geográficas do Comitê de Bacia 182 

Hidrográfica Lagos São João (SIG-CBHLSJ). O Sr. Emídio Fernandes, na qualidade de 183 

Coordenador da CTIL, expos as ressalvas feitas pelos membros desta câmara técnica, na última 184 

reunião: explicação técnica do que seria o SIG, e também, questionamentos se havia algum 185 

projeto ou estudo para tal ação. A Sra. Adriana Saad elucidou que o SIG era uma exigência do 186 

Contrato de Gestão e servia para que ficassem disponibilizadas todas as informações da Bacia 187 

Hidrográfica, como mapas, projetos, entre outros. Afirmou que o projeto já estava pronto, e 188 

sugeriu que os membros entrassem no site da GEVAP, para conhecer o SIG do mesmo, pois o 189 

seu Termo de Referência foi utilizado como base para elaborar o projeto SIG-CBHLSJ. 190 

Informou que o escopo do projeto seria encaminhado para todos os membros. O Sr. Emídio 191 

Fernandes colocou que a ressalva foi levantada pelos dos membros da CTIL, na última reunião, 192 

e o escopo do projeto poderia ter sido encaminhado antes da reunião da Plenária, para ser 193 

apreciado pelos membros, e assim, poderem analisar a minuta de resolução com mais 194 

consistência. A Sra. Adriana Saad relembrou que essa proposta de projeto foi apresentada, pela 195 

Sra. Marianna Cavalcante, e aprovada pelos membros da Plenária, em reunião pretérita da 196 

Plenária. Porém, concordou que houve um equívoco por parte da equipe do CILSJ em não 197 

envia-lo com antecedência aos membros. Em razão disso, ficou deliberado o adiamento da 198 

aprovação da minuta de resolução para a próxima reunião de Plenária, com o encaminhamento 199 

do escopo do projeto aos membros para análise, de maneira a fundamentar a decisão no 200 

momento da aprovação. Prosseguiu-se para o terceiro item de pauta, sobre a criação do Grupo 201 

de Trabalho do Plano de Bacia (GT do Plano de Bacia). O Sr. Luiz Teixeira, da Prefeitura 202 

Municipal de Cabo Frio, mencionou que este grupo de trabalho tinha como objetivo revisar o 203 

Plano de Bacia do CBHLSJ, voltada para a sua atualização. O Sr. Eduardo Pimenta questionou 204 

aos membros sobre a aprovação da criação do GT do Plano de Bacia. O mesmo foi aprovado, 205 

sem ressalvas. Logo depois, foi questionado quais instituições gostariam de fazer parte do 206 

grupo. Os representantes das seguintes instituições manifestaram interesse em compor o GT do 207 

Plano de Bacia, via chat: ALA; UVA; Prefeitura Municipal de Cabo Frio; PROLAGOS; 208 

Concessionária Águas de Juturnaíba; Observação de Araruama. Foi informada que a minuta de 209 

resolução de criação deste grupo de trabalho seria elaborada e encaminhada à CTIL, para 210 

apreciação dos membros, para, mais tarde, ser direcionada para aprovação da Plenária. Ficou 211 

decidido, também, que a primeira reunião do GT Juventude e do GT do Plano de Bacia seria 212 
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realizada no dia 24/11/2020 e 25/11/2020, respectivamente, às dez horas da manhã. 213 

Continuando a reunião, foi identificada que não havia sido discutida, ainda, a aprovação das 214 

minutas de resolução dos itens “g” e “h”. À vista disso, retomou-se esses itens, abordando, 215 

primeiramente, a aprovação da minuta de resolução do item “g”, que aprovava a 216 

disponibilização de recursos financeiros para o Enquadramento do Rio São João. O Sr. Emídio 217 

Fernandes expos que houve ressalvas, por parte dos membros da CTL, nesta minuta de 218 

resolução, também. Foi questionado se havia um projeto para tal ação. Além disso, foi colocado 219 

que, pelo fato de está disposto no texto “enquadramento do Rio São João” e “enquadramento da 220 

qualidade da água do Rio São João”, gerou confusão, dando a entender que eram ações 221 

diferentes. Foi esclarecido que o termo “enquadramento” referia-se à qualidade da água, 222 

somente, conforme descrito na Resolução Conama n°357/2005. Em relação à proposta de 223 

projeto, a Sra. Adriana Saad externou que, assim como o projeto do SIG-CBHLSJ, a mesma já 224 

foi apresentada. No entanto, caso preferissem, poderiam seguir o mesmo alinhamento que foi 225 

dado para a questão anterior. O Sr. Jorge Mello solicitou que fosse explicado sobre o 226 

enquadramento. A Sra. Adriana Saad explicou que o objetivo do estudo era atualizar a 227 

classificação deste corpo hídrico, através da análise dos parâmetros da qualidade da água 228 

estabelecidos, pois, certamente, houve alterações da sua qualidade ao longo do tempo. Feito 229 

isso, seria definido os tipo de usos deste corpo hídrico, através de oficinas com os atores 230 

envolvidos. O Sr. Jorge Mello propôs que fossem monitorados, também, os rios que desaguam 231 

no Rio São João, que possam vir a interferir na qualidade do mesmo, conforme apontados no 232 

relatório de expedição elaborado pela ALA. A Sra. Adriana Saad informou que ainda não 233 

chegaram à etapa de identificação de pontos de monitoramento. Complementou que tal pleito 234 

passaria pela Câmara Técnica de Monitoramento, para detalhamento do projeto, para depois ser 235 

transformado em um Termo de Referência para licitação. O Sr. Fábio Fabiano, da ALA, 236 

questionou sobre o tempo para defender o recurso, perante o INEA, e também, se o Projeto 237 

AQUA seria complementado com esse novo estudo ou seriam reaproveitados os pontos 238 

levantados neste. A Sra. Adriana Saad respondeu que o projeto AQUA foi iniciado. Porém, 239 

faltou um ano de complementação. Contudo, foi encaminhado para a nova chefia do ICMBio a 240 

solicitação de continuidade, pois o projeto encontrava-se paralisado, inclusive para 241 

complementar com recurso do CBHLSJ. Quanto ao recurso do INEA, elucidou que o CILSJ 242 

tinha até o dia 09/11/2020 para enviar as solicitações de empenho deste recurso, caso contrário, 243 

haveria o desconto de 30% no montante, conforme anteriormente informado. Acrescentou que, 244 

quanto mais cedo fossem protocoladas as solicitações, mais chances tinham de garantir o 245 

empenho. Por fim, a minuta de resolução foi aprovada pelos membros, com a ressalva de 246 

suprimir a nomenclatura “qualidade da água” e deixar, somente, “enquadramento do Rio São 247 

João”, unificando a linguagem. Após isso, abordou-se a minuta de resolução do item “h”, que 248 

aprovava a disponibilização de recursos financeiros para a elaboração do Plano de Comunicação 249 

Social do CBHLSJ. Diante do que foi exposto anteriormente pelo Sr. Tomás Baggio, a minuta 250 

de resolução foi aprovada pelos membros. Passando para “Assuntos Gerais”, o Sr. Emídio 251 

Fernandes reforçou a atenção do envio de todos os documentos, com antecedência, aos 252 

membros do Comitê, para fomentar as discussões. Não havendo mais assuntos a serem tratados, 253 

o Sr. Eduardo Pimenta agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião. Deste modo, eu, 254 

Samara M. P. da H. Barros, sob supervisão de Jéssica Cavalcante Berbat, lavro a presente Ata, 255 

para que, depois de lida, aprovada pelos membros do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 256 

João e assinada pelo Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus 257 

efeitos legais. São Pedro da Aldeia, 06 de novembro de 2020. 258 

EDUARDO GOMES PIMENTA  

Presidente do CBH Lagos São João 
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