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

– CBHLSJ. Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze 2 

horas, iniciou-se a reunião via videoconferência (plataforma JitsiMeet), tendo como 3 

pauta os seguintes assuntos: 1 - Aprovação da minuta de ata de Reunião de Plenária 4 

(14/07/2020 e 25/08/2020); 2 - Aprovação das minutas de Resoluções que: a) 5 

Aprova aumento do aporte de recursos para aquisição do barco e motor; b) 6 

Aprova a destinação de recursos financeiros do CBHLSJ, para projeto de 7 

esgotamento sanitário na comunidade do Charqueado em Sampaio Corrêa, 8 

município de Saquarema - Bacia Hidrográfica Lagos São João (Região 9 

Hidrográfica – VI); c) Altera a resolução CBHLSJ nº 90/2019, que aprova a 10 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ, para execução de Obra de 11 

Esgotamento Sanitário no Município de Cabo Frio; d) Aprova a disponibilização 12 

de recursos financeiros do CBHLSJ, para ações emergenciais em Silva jardim; 3 - 13 

Apreciação de Projeto para Arraial do Cabo; 4 - Discussão da proposta da 14 

Prolagos sobre emissário lagunar, pelo poder concedente; 5 - Discussão sobre o 15 

emissário como solução de efluente; 6 - Proposta Técnica de Aplicação da 16 

Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira e Usos Múltiplos na Bacia 17 

Hidrográfica Lagos São João; 7 - Validação da entrada de instituições membros da 18 

Plenária em novas instâncias do Comitê; 8 - Homologação da entrada do Instituto 19 

Escola do Mar - IEMAR no CBHLSJ; 9 - Assuntos Gerais. Onde compareceram os 20 

seguintes representantes, conforme comprovação de presença: Sra. Lívia Soalheiro e 21 

Romano (SEAS); Sra. Ana Paula Araújo Pereira (FIPERJ); Sra. Ana Paula Rodrigues 22 

de Souza (P.M.A); Sra. Daiana Cabral (P.M.S.P.A); Sr. Luiz Carlos Teixeira Junior 23 

(P.M.C.F.); Sr. Renato Alves Ferreira (P.M.R.O); Sr. Diego Américo de Moraes (OAB-24 

Iguaba Grande); Sr. Arnaldo Villa Nova (Associação Viva Lagoa); Pedro Paulo 25 

(Associação Raízes); Zélia Maciel (Associação Raízes); Sr. Emídio Fernandes de Souza 26 

(Associação Raízes); Sra. Sra. Sulamita Rangel de Oliveira (Observação-CF); Roberto 27 

Viana (Observação-CF); Sra. Sandra Bárbara (IPEDS); Sr. Eduardo Gomes Pimenta 28 

(UVA); Sra. Nathalia Bragança (Concessionária Águas de Juturnaíba); Renato Gullo 29 

(Concessionária Águas de Juturnaíba); Sra. Amanda Mendes Bulhões Barbosa 30 

(PROLAGOS); Sra. Gabriela Coutinho (PROLAGOS); Sr. Francisco da Rocha 31 

Guimarães Neto (APAAPP); Sra. Dulce Tupy (Côlonia Z-24/Saquarema) Sr. Jorge 32 

Carmo de Mello (ALA); Sra. Irene Alves de Mello (ALA); Sr. Fernando Barbosa da 33 

Silva (Clube Náutico de Araruama); Sras. Stephani e Nátalia Rosa (AGRISA); Sr. 34 

Nelson Ferreira da Costa (ITOGRASS); Sra. Adriana Saad (CILSJ); Sra. Marianna 35 

Cavalcante (CILSJ); Sr. Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Sra. Jéssica Berbat (CILSJ); 36 

Sr. Tomás Baggio (CILSJ); Sra. Samara Miranda (CILSJ); Sra Ana Silvino (Projeto 37 

FAO-Rebyc); Sr. Fábio Hazin (Projeto FAO-Rebyc); Sra. Danielle Faria (Pesquisadora 38 

do laboratório Redes e Espaço/IPPUR); Sr. Ihago Alves (Observação); Sra. Juliana 39 

Barbosa (Observação-Araruama); Sra. Mariana Araújo (Associação Raízes); Sra. 40 

Priscila Amaro (Associação Raízes); Sra. Naête Reis (ouvinte); Sr. Felipe (ouvinte). O 41 

seguinte membro justificou sua ausência: Tatiana Figueira de Mello e Roberta Leocádio 42 

Dias (ICMBio). O Sr. Eduardo Pimenta, Presidente do CBHLSJ, iniciou a reunião 43 

agradecendo a presença de todos os presentes, e explanou que o Sr. Leandro Coutinho 44 

optou por se afastar do cargo da Presidência do CBHLSJ, devido a sua candidatura nas 45 

eleições de 2020, com a justificativa de que não conseguiria dedicar-se totalmente ao 46 

Comitê. E, por isso, assumiria o cargo de Presidente interino. Logo após, informou que 47 

era necessário fazer algumas alterações na pauta da reunião. Sendo elas, a inversão de 48 
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pauta dos itens 2 e 6, devido a disponibilidade de tempo dos apresentadores; a retirada 49 

do item 4, pois ainda estava em discussão no âmbito do Grupo de Trabalho de 50 

Transposição; a retirada do item 5, pois foi contratado uma consultoria para avaliar o 51 

estudo de transposição de efluentes para a Bacia do Rio,  para subsidiar as decisões do 52 

CBHLSJ, em contraponto ao que foi apresentado até o momento pela Concessionária; a 53 

inclusão de pauta sobre a criação do Grupo de Trabalho Juventude, solicitada pela 54 

Associação Raízes; e em Assuntos Gerais,  a inclusão de pauta para discutir sobre a 55 

implantação do transporte hidroviário na Lagoa de Araruama (Ferry boat). Em seguida, 56 

questionou aos membros presentes se aprovavam as alterações citadas anteriormente. 57 

Não havendo manifestações contrárias, a pauta de reunião de Plenária ficou ordenada da 58 

seguinte forma: 1 - Aprovação da minuta de ata de Reunião de Plenária (14/07/2020 59 

e 25/08/2020); 2 – Proposta Técnica de Aplicação da Abordagem Ecossistêmica na 60 

Gestão Costeira e Usos Múltiplos na Bacia Hidrográfica Lagos São João; 3 - 61 

Aprovação das minutas de Resoluções que: a) Aprova aumento do aporte de 62 

recursos para aquisição do barco e motor; b) Aprova a destinação de recursos 63 

financeiros do CBHLSJ, para projeto de esgotamento sanitário na comunidade do 64 

Charqueado em Sampaio Corrêa, município de Saquarema - Bacia Hidrográfica 65 

Lagos São João (Região Hidrográfica – VI); c) Altera a resolução CBHLSJ nº 66 

90/2019, que aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ, para 67 

execução de Obra de Esgotamento Sanitário no Município de Cabo Frio; d) 68 

Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ, para ações 69 

emergenciais em Silva jardim; 4 - Apreciação de Projeto para Arraial do Cabo; 5 – 70 

Criação do GT Fórum Juventude (Associação Raízes); 6 – Validação da entrada de 71 

instituições membros da Plenária em novas instâncias do Comitê; 7 - Homologação 72 

da entrada do Instituto Escola do Mar - IEMAR no CBHLSJ 8 – Assuntos Gerais: 73 

Implantação do transporte hidroviário na Lagoa de Araruama (Observação-74 

Araruama). Passou-se para o primeiro item de pauta, sobre a aprovação das minutas de 75 

ata de Reunião de Plenária dos dias 14/07/2020 e 25/08/2020. Ambas foram aprovadas, 76 

sem ressalvas. Abordou-se, então, o segundo item de pauta, sobre a proposta técnica de 77 

aplicação da Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira e Usos Múltiplos na Bacia 78 

Hidrográfica Lagos São João. O Sr. Eduardo Pimenta fez uma breve contextualização, 79 

elencando os múltiplos usos da faixa marginal costeira e oceânica e os desafios que o 80 

plano, em questão, iria enfrentar. Explanou que era uma metodologia aplicada pela 81 

FAO, que objetivava a revisão de marcos regulatórios, e que intuito era trazer o 82 

ineditismo para a Bacia Hidrográfica dos Lagos São João. Concluiu, informando que 83 

era uma deliberação da Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro. Passou-se a 84 

palavra para os apresentadores. O Sr. Fábio Hazin iniciou agradecendo pela 85 

oportunidade, e destacou que a proposta de aplicação de Abordagem Ecossistêmica na 86 

Gestão Costeira, no âmbito da Bacia Hidrográfica dos Lagos São João, replicava uma 87 

metodologia que foi desenvolvida pela FAO em vários países, em diferentes contextos, 88 

e, especificamente no Brasil, foi aplicado de forma pioneira desde o final do ano de 89 

2018, no âmbito do projeto Rebyc, que visava garantir a sustentabilidade da pesca de 90 

arrasto de camarão. O projeto era focado no melhoramento tecnológico, na introdução 91 

de dispositivos redutores da fauna acompanhante e, principalmente, na construção de 92 

um Plano Nacional de Gestão para a pesca de camarão, envolvendo a revisão dos 93 

marcos regulatórios. Reforçou que sua construção era feita a partir de um modelo 94 

participativo e integrado, inédito no Brasil. Tal plano, depois de construído, previa 95 

mecanismos de estruturas para sua adaptação contínua, à luz das transformações 96 
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vivenciadas, no âmbito da gestão pesqueira e da gestão costeira. Acrescentou que a 97 

construção do Plano Nacional de Gestão abrangeu quatorzes estados, com a realização 98 

de mais de sessenta oficinas, contando com a participação de mais de dois mil atores, 99 

envolvendo desde reuniões junto às comunidades pesqueiras, a reuniões estaduais e 100 

regionais. A última etapa, que seria a finalização da proposta do Plano, foi interrompida 101 

pela pandemia. Porém havia a expectativa de ser finalizada até o final desse ano. 102 

Concluiu, informando que no Estado do Rio de Janeiro, com a coordenação da FIPERJ, 103 

foram realizadas sete oficinas locais, em Niterói, na Ilha da Madeira, no Saco do 104 

Mamanguá, em Cabo Frio, no Gargaú, Farol e em Macaé. Logo depois, a Sra. Ana 105 

Silvino, coordenadora do Projeto FAO-Rebyc, iniciou a apresentação, elucidando que 106 

os objetivos da proposta eram: a abordagem ecossistêmica na gestão costeira, no âmbito 107 

dos seus usos múltiplos da Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro do CBHLSJ; 108 

adequação da abordagem ecossistêmica na gestão de pesca; integração da Abordagem 109 

Ecossistêmica do Gerenciamento Costeiro (AEGC) com a Abordagem Ecossistêmica do 110 

Gerenciamento Pesqueiro (AEGP), para elaboração de propostas de Planos de 111 

Gerenciamento Costeiro e de Gestão Pesqueira da Bacia Hidrográfica dos Lagos São 112 

João. Explicou que a “abordagem ecossistêmica” era uma estratégia de gestão integrada 113 

da terra, água e recursos vivos, que promovia a conservação e o uso sustentável, de 114 

forma equitativa. Os objetivos do gerenciamento costeiro englobam a preservação e 115 

proteção da produtividade e da biodiversidade dos ecossistemas costeiros, prevenindo a 116 

destruição dos habitats, poluição e sobre-exploração; reforçar a gestão integrada através 117 

de treinamento, legislação e formação de pessoal; promover o desenvolvimento racional 118 

e sustentável dos recursos costeiros. Informou que o projeto foi divido em quatro partes, 119 

e elencou as etapas que cada parte contemplava: Parte I (duração de 4 meses): 1° etapa, 120 

planejamento executivo, e 2° etapa, diagnóstico dos usos múltiplos da Zona Costeira; 121 

Parte II (duração de 3 meses): 3° etapa, identificação da área geral a ser gerenciada, e 122 

4° etapa, construção de um plano de trabalho para as tarefas iniciais; Parte III (duração 123 

de 10 meses): 5° etapa, introdução da AEGP/AEGC na área de abrangência, e 6° etapa, 124 

elaboração conjunta das propostas de planos; Parte IV (duração de 2 meses): 125 

implementação, monitoramento e revisão de empenho. Informou, ainda, que seriam 126 

realizadas oficinais participativas de sensibilização, voltadas para atores governamentais 127 

local, estadual e federal, líderes comunitários, entidades representativas do segmento, 128 

entre outros, com o objetivo de engajá-los no projeto. Após isso, seriam feitos oficinais 129 

locais, voltadas aos segmentos e representantes locais, para identificar e priorizar os 130 

problemas e suas soluções, consolidar e agregar conhecimento, e ampliar os 131 

stakeholders. A partir desta oficina, seria criado um Grupo de Trabalho (GT) 132 

responsável pela elaboração do plano. Por fim, nas oficinas regionais, o GT criado 133 

elaboraria o Plano de AEGC, com as metas, os objetivos, as ações, os responsáveis e os 134 

recursos necessários. Ao final da apresentação elucidou que, com a implantação do 135 

Plano de Gerenciamento Costeiro, era esperado o planejamento dos usos múltiplos e 136 

ocupação das áreas costeiras e oceânicas; a proteção da base ecológica, preservação da 137 

biodiversidade; garantia do uso sustentável das áreas costeiras; garantir o correto uso de 138 

recursos comuns; garantir a segurança frente a eventos (naturais e antrópicos); 139 

equilíbrio e harmonização dos usos presentes e futuros; promoção do desenvolvimento 140 

econômico. O Sr. Eduardo Pimenta complementou que o projeto possui vários 141 

escalonamentos no período de dezoito meses, e que o intuíto era disponibilizar recursos 142 

para financiá-lo, possibilitando dar início à primeira fase, a qual poderia ser feita 143 

remotamente em 2020 e, em 2021, dar prosseguimento ao restante do projeto. 144 
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Acrescentou que tal projeto poderia solucionar diversos problemas, e citou o projeto de 145 

maricultura, do Grupo MSB, no Peró, que estava em processo de implantação. Por fim, 146 

questionou aos membros presentes se aprovavam a disponibilização do recurso do 147 

CBHLSJ, para a implantação deste projeto. Foi questionado o que seria a unidade de 148 

gerenciamento costeiro, mencionada na apresentação, e qual seria o custo do projeto. O 149 

Sr. Eduardo Pimenta respondeu que a unidade seria a Câmara Técnica de 150 

Gerenciamento Costeiro, e o custo do projeto era de, aproximadamente, R$500.000,00 151 

(quinhentos mil reais). Sendo assim, os representantes das seguintes instituições 152 

manifestaram-se a favor da disponibilização do recurso para o projeto, via chat: 153 

Associação Viva Lagoa; Prefeitura Municipal de Cabo Frio; FIPERJ; Concessionária 154 

Águas de Juturnaíba; IPEDS; SEAS; Prefeitura Municipal de Rio das Ostras; 155 

PROLAGOS, sem manifestações contrárias. O Sr. Emídio Fernandes, da Associação 156 

Raízes, questionou se havia resolução destinando o recurso para a ação. Caso não 157 

houvesse, deveria ser providenciado. O Sr. Eduardo Pimenta informou que seria feito 158 

tudo dentro dos trâmites da Secretaria Executiva e do Setor Jurídico do Comitê. A Sra. 159 

Marianna Cavalcante complementou que, assim como essa proposta de projeto, havia 160 

outras propostas de projeto sendo discutidas no âmbito da Diretoria Colegiada, a qual 161 

havia a pretensão de colocar em pauta a aprovação das minutas de resolução, referentes 162 

a estas propostas, em uma reunião da CTIL a ser agendada. Desta forma, a proposta de 163 

projeto do item “2” foi aprovada, sem oposições. Ao final, o Sr. Fábio Hazin agradeceu 164 

a oportunidade e assegurou que iriam empenhar-se ao máximo para garantir um Plano 165 

de Gestão Costeira consistente e construído da forma mais participativa possível. 166 

Prosseguiu-se para o terceiro item de pauta, abordando a minuta de resolução do item 167 

“a”, que aprovava o aumento do aporte de recursos para aquisição do barco e motor. A 168 

Sra. Marianna Cavalcante fez a leitura da mesma, fazendo algumas alterações 169 

ortográficas. Continuou, citando que a Resolução CBHLSJ n° 75 aprovou o plano de 170 

atividades da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura. Nesta, dentre outras ações, estava 171 

destinado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para a compra do motor, o valor 172 

de R$7.000,00 (sete mil reais) para a compra da embarcação e o valor de R$ 10.521,28 173 

(dez mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) para aquisição de 174 

equipamentos de auxílio à fiscalização. Entretanto, do valor que foi destinado para a 175 

compra de equipamentos de auxilio à fiscalização, houve uma sobra de R$ 850,19 176 

(oitocentos e cinquenta reais e dezenove centavos), enquanto que os demais recursos 177 

ficaram aplicados, à medida que a construção da embarcação estava em processo de 178 

licitação, totalizando um montante de R$25.850,19 (vinte e cinco mil duzentos e 179 

cinquenta reais e dezenove centavos), que estaria rendendo na conta do CILSJ. 180 

Informou que o valor de rendimento de aplicação desse montante, atualmente, era de 181 

R$2.155,34 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Assim, 182 

o montante final que se encontrava na conta do CILSJ era de R$ 28.005,53 (vinte e oito 183 

mil e cinco reais e cinquenta e três centavos). Ressaltou que, inicialmente, foi definido 184 

que seria licitada a construção da embarcação. No entanto, devido à ausência de 185 

propostas de instituições, ficou deliberada a aquisição de embarcação com motor, 186 

mantendo o valor inicial. Contudo, com este montante, não foi possível fazer a 187 

aquisição, pois, em pesquisas de mercado, observou-se que o valor médio da 188 

embarcação era de R$32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais). Com isso, foi 189 

sugerido que fosse utilizado o montante de R$ 28.005,53 (vinte e oito mil e cinco reais e 190 

cinquenta e três centavos) e, além disso, um aporte adicional de R$ 4.494,47 (quatro mil 191 

quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), que sairia da rubrica 192 
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“Ações de Diretoria”, para complementar, uma vez que o recurso dessa rubrica estava 193 

sendo pouco utilizado devido à pandemia. Desta forma, ganhariam mais tempo, pois 194 

não precisariam solicitar maior aporte de recurso ao INEA. A Sra. Dulce Tupy, da 195 

Colônia de Pescadores Z-24/Saquarema, manifestou, via chat, que seria bom se 196 

houvesse uma ilustração da embarcação pretendida. A Sra. Marianna Cavalcante 197 

exprimiu que a minuta de resolução em questão continha as especificações técnicas. 198 

Porém, não havia uma ilustração, pois não poderiam tomar partido de nenhuma marca. 199 

O Sr. Luís Fernando Faulstich, do CILSJ, listou as especificações técnicas da 200 

embarcação. O Sr. Francisco Guimarães, da APAAPP, sugeriu que fosse colocado no 201 

orçamento uma carreta para deslocamento da embarcação. O Sr. Luiz Teixeira, da 202 

Prefeitura de Cabo Frio, corroborou com a fala do Sr. Francisco Guimarães, e 203 

acrescentou que era preciso ter cuidado, no momento da aquisição da embarcação, para 204 

não repetir o problema que aconteceu com a Prefeitura, com a embarcação da 205 

PETROBRAS. O Sr. Eduardo Pimenta afirmou que os membros da Câmara Técnica de 206 

Pesca e Aquicultura estavam atentos a isso. Não havendo mais colocações, foi 207 

questionado aos membros sobre a aprovação da minuta de resolução item “a”. Os 208 

representantes das seguintes instituições manifestaram-se a favor da aprovação, via 209 

chat: P.M.A; P.M.S.P.A; P.M.C.F; IPEDS; CAJ; Col. Z-24/Saquarema; Ass. Raízes; 210 

UVA; FIPERJ. Portanto, a minuta de resolução, em questão, foi aprovada. Avançou 211 

para a minuta de resolução do item “b”, que aprovava a destinação de recursos 212 

financeiros do CBHLSJ, para projeto de esgotamento sanitário na comunidade do 213 

Charqueado em Sampaio Corrêa, município de Saquarema. A Sra. Marianna Cavalcante 214 

fez a leitura da minuta de resolução em questão. Depois, explicou que um dos 215 

considerando mencionou o Termo de Ajustamento de Conduta ou, como conhecido, o 216 

TAC do FUNDRHI-RJ, que objetivava devolver os recursos arrestados em 2016 para os 217 

Comitês de Bacia Hidrográfica. Explanou que havia um montante de R$ 768.026,93 218 

(setecentos e sessenta e oito mil e vinte e seis reais e noventa e três centavos), para 219 

obras de saneamento, e minuta em evidência estava destinando esses recursos para 220 

investimentos em ações de saneamento no município de Saquarema, uma vez que o 221 

município ainda não havia sido contemplado com recursos do CBHLSJ. Completou que 222 

o pré-projeto estava sendo elaborado e que, por isso, ainda não havia planilha 223 

orçamentária. Sendo assim, corria o risco de ultrapassar o valor inicial proposto. Com 224 

isso, a minuta de resolução especificava que, caso o projeto ultrapassasse o montante 225 

incialmente proposto, seria permitido o aporte adicional da rubrica “obras de 226 

saneamento”, referente ao ano de 2020. A Sra. Priscila Amaro, da Associação Raízes, 227 

reforçou que na reunião conjunta da Câmara Técnica de Saneamento com o Subcomitê 228 

Lagoa de Saquarema, os membros presentes deliberaram um projeto de esgotamento 229 

sanitário para a comunidade de Charqueado, no município de Saquarema. Entretanto, na 230 

resolução não estava especificando o local, o que poderia abrir margem para investir em 231 

outros locais do Distrito de Sampaio Corrêa. O Sr. Pedro Paulo e a Sra. Adriana Saad 232 

corroboraram com a fala da Sra. Priscila Amaro. Sendo assim, reescreveu-se o Art 1° da 233 

minuta de resolução, o qual ficou da seguinte forma: “Aprovar a aplicação de recursos 234 

financeiros do FUNDRHI-RJ, no montante de R$ 768.026,93 (setecentos e sessenta e 235 

oito mil e vinte e seis reais e noventa e três centavos), para a execução de obra de 236 

esgotamento sanitário na comunidade do Charqueado no distrito de Sampaio Corrêa, 237 

município de Saquarema”. Logo após, foi colocada em votação para aprovação. Os 238 

representantes das seguintes instituições manifestaram-se a favor da aprovação, via 239 

chat: Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia; Prefeitura Municipal de Cabo Frio; 240 
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Prefeitura Municipal de Araruama; Colônia Z-29/Saquarema; CAJ; FIPERJ; IPEDS; 241 

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Logo, a minuta de resolução do item “b” foi 242 

aprovada. Passou-se para a minuta de resolução do item “c”, que alterava a resolução 243 

CBHLSJ nº 90/2019, que aprovava a disponibilização de recursos financeiros do 244 

CBHLSJ para execução de Obra de Esgotamento Sanitário no Município de Cabo Frio. 245 

A Sra. Marianna Cavalcante fez a leitura da minuta de resolução. Introduziu que a 246 

mesma alterava apenas a espécie da obra, mantendo o local e o valor proposto 247 

anteriormente. O Sr. Luiz Teixeira, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, esclareceu 248 

que foi aprovado o valor de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), para 249 

implantação de caixas de areia de retenção dos sedimentos oriundas da drenagem 250 

pluvial no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Entretanto, em uma reunião com o 251 

CILSJ, a concessionária assumiu a responsabilidade de construir as caixas de areia e 252 

retirar o lodo acumulado no Canal de Drenagem da Praia do Siqueira. Desta forma, foi 253 

proposto, pelo CILSJ e pela Prefeitura do município, que o recurso fosse destinado para 254 

a implantação de rede separativa de esgoto no mesmo local. Porém, foi destacado que o 255 

recurso disponível não conseguiria contemplar o bairro inteiro. O Sr. Francisco 256 

Guimarães questionou o alcance da rede separativa, em metros. A Sra. Marianna 257 

Cavalcante apresentou, aos membros, a área que seria abrangida e prontificou-se enviar, 258 

por e-mail, todos os documentos referentes ao assunto. Posteriormente, a minuta de 259 

resolução em questão foi colocada para aprovação. Os representantes das seguintes 260 

instituições manifestaram-se a favor da aprovação, via chat: PROLAGOS; Prefeitura 261 

Municipal de São Pedro da Aldeia; UVA; IPEDS; APPAAPP; CAJ; Clube Náutico de 262 

Araruama; Prefeitura Municipal de Cabo Frio; Colônia Z-29/Saquarema; Observação-263 

CF. Sendo assim, a minuta de resolução do item “c” foi aprovada. Passou-se para a 264 

minuta de resolução do item “d”, que aprovava a disponibilização de recursos 265 

financeiros do CBHLSJ, para ações emergenciais em Silva Jardim. Após a leitura da 266 

mesma, a Sra. Marianna Cavalcante aludiu que na primeira Plenária de 2020, os 267 

representantes da Prefeitura de Silva Jardim expuseram que o município vinha sofrendo 268 

diversos problemas de inundações, devido às cheias do Rio Capivari e demais rios que 269 

cortavam o local. Explanou que o CBHLSJ havia destinado o montante de 270 

R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para a modelagem hidrológica do Rio 271 

Capivari. Contudo, nas pesquisas de mercado, os orçamentos obtidos eram muito 272 

superiores ao montante disponibilizado. Além disso, havia sido facultado, também, o 273 

montante de R$100.000,00 (cem mil reais) da rubrica “Ações emergenciais”, para apoio 274 

na demolição de uma barragem localizada no Rio Capivari. Entretanto, recentemente, o 275 

INEA informou que, para licenciar tal demolição, seria necessário um “Estudo 276 

Hidrológico”. Desde então, estava sendo discutido, no âmbito da Secretaria de Meio 277 

Ambiente do município, se o recurso seria utilizado, de fato, para executar a demolição 278 

da barragem ou para complementação na contratação do estudo hidrológico. Diante de 279 

tais fatos e considerando a necessidade de trazer os recursos para as contas do Comitê, 280 

junto a Entidade Delegatária, foi trazida à luz a minuta de resolução em questão para 281 

aprovação, enquanto se aguarda a decisão da Prefeitura de Silva Jardim. O Sr. Eduardo 282 

Pimenta solicitou aos membros presentes, que manifestassem, via chat, sobre a 283 

aprovação da minuta de resolução. Os representantes das seguintes instituições 284 

manifestaram-se a favor da aprovação, via chat: Colônia Z-29/Saquarema; Prefeitura 285 

Municipal de Cabo Frio; CAJ; Assoc. Viva Lagoa; Prefeitura Municipal de São Pedro 286 

da Aldeia; UVA; Clube Náutico de Araruama; APAAPP; PROLAGOS; IPEDS. O Sr. 287 

Francisco Guimarães solicitou o envio dos documentos referentes à proposta de 288 
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demolição aos membros, para esclarecimentos. A Sra. Marianna Cavalcante afirmou 289 

que iria enviar tais documentos e esclareceu que a demolição era de uma pequena 290 

barragem presente no rio Capivari, a montante da represa de Juturnaíba. Não havendo 291 

mais manifestações, a minuta de resolução do item “d” foi aprovada. Dando 292 

prosseguimento, abordou-se o quarto item de pauta, sobre a apreciação de Projeto para 293 

Arraial do Cabo. A Sra. Adriana Saad elucidou que a PROLAGOS fez uma obra no 294 

cinturão com captação de tempo seco, recolhendo todo o esgoto que era lançado na 295 

Lagoinha, no município de Arraial do Cabo. No entanto, foi identificada a necessidade 296 

da dragagem do corpo hídrico, visando à retirada do resíduo depositado. Devido a isso, 297 

a Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo solicitou apoio do Comitê para executar tal 298 

ação, que custaria cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Informou que o 299 

assunto foi discutido na Câmara Técnica Obras de Saneamento e Drenagem, onde os 300 

membros optaram por não aprovar a liberação do recurso, pois entenderam que se 301 

tratava uma ação especifica para o município, não sendo justo com os demais 302 

municípios, uma vez que todos passavam pelo mesmo problema. Acrescentou que a 303 

Prefeitura de Arraial do Cabo voltou a questionar se o Comitê poderia ajudar de alguma 304 

forma. Analisando o PAP do Comitê, foi identificado que uma forma de auxiliar seria a 305 

rubrica “Ações emergenciais”, referente ao ano de 2021. Visto isso, foi exposto que as 306 

opções eram negar ou criar um Grupo de Trabalho de Dragagem, para avaliar essas 307 

situações. A Sra. Marianna Cavalcante complementou que no PAP de 2021, na rubrica 308 

“Ações emergenciais”, estava disponível o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil 309 

reais). O Sr. Eduardo Pimenta sugeriu encaminhar o tema para a Câmara Técnica de 310 

Gerenciamento Costeiro e Usos Múltiplos. A Sra. Adriana Saad concordou com a 311 

colocação do Sr. Eduardo Pimenta, e completou que a Câmara Técnica de Saneamento 312 

afirmou que deveria ser responsabilidade da própria Prefeitura. O Sr. Francisco 313 

Guimarães ponderou que tal resíduo favorecia no transbordamento do corpo hídrico, e 314 

manifestou-se a favor da intervenção do Comitê. O Luiz Teixeira questionou se havia 315 

algum representante da Prefeitura de Arraial do Cabo. Continuou, afirmando que se 316 

tratava de um passivo ambiental e, por isso, era responsabilidade da Prefeitura do 317 

município e que, caso o Comitê decidisse intervir, teria que fazer mesmo nos demais 318 

municípios. Por fim, expressou que, por hora, era contra a intervenção do Comitê. A 319 

Sra. Sandra Bárbara, do IPEDS, relembrou que na reunião da Câmara Técnica de 320 

Saneamento, o consenso dos membros foi de ser discutido na Câmara Técnica 321 

Gerenciamento Costeiro. O Sr. Arnaldo Villa, da Assoc. Viva Lagoa manifestou-se 322 

contra a intervenção, expondo que este tipo de ação era atribuição do INEA. Diante do 323 

discutido, e da falta de representantes dos município e de uma proposta de projeto, a 324 

solicitação de repasse de recursos foi indeferida, sendo encaminhada para avaliação na 325 

Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro. Em sequência, passou-se para o quinto 326 

item de pauta, sobre a criação do Grupo de Trabalho da Juventude. A Sra. Adriana Saad 327 

contextualizou que era um pleito da Associação Raízes, com intuito de incentivar a 328 

participação da juventude no Comitê e que, inclusive, outros comitês já trabalhavam 329 

dessa forma, como o CBH Macaé e das Ostras. Com isso, foi solicitada a criação de um 330 

Grupo de Trabalho para as ações junto à juventude. O Sr. Pedro Paulo ratificou a fala da 331 

Sra. Adriana Saad, e completou que a proposta surgiu a partir do ECOB, ocorrido no 332 

município de Maricá. O Sr. Eduardo Pimenta pediu que os membros se manifestassem, 333 

via chat, sobre a aprovação da criação do GT Juventude. Os representantes das 334 

seguintes instituições manifestaram-se a favor da aprovação, via chat: APAAPP; UVA; 335 

FIPERJ; OAB-Iguaba Grande; CAJ; Prefeitura Municipal de Cabo Frio; IPEDS. 336 
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Posteriormente, solicitou que as instituições interessadas em compor este Grupo de 337 

Trabalho, se manifestassem. A Sra. Marianna Cavalcante destacou que o protagonismo 338 

do GT seria dos jovens, mas que as instituições poderiam compor o Grupo de Trabalho, 339 

para agregar, independente da idade. Os representantes das seguintes instituições 340 

manifestaram interesse em compor o GT Juventude: Assoc. Raízes; Prefeitura 341 

Municipal de São Pedro da Aldeia; APAAPP. Foi questionada a sugestão de uma data 342 

para a primeira reunião. A Sra. Marianna Cavalcante sugeriu que a primeira reunião do 343 

GT Juventude fosse marcado após a apreciação da minuta de resolução de criação deste 344 

Grupo, no âmbito da logística do Comitê. O Sr. Pedro Paulo propôs agendar para o final 345 

do mês de outubro. O Sr. Emídio Fernandes requisitou que a minuta de resolução 346 

contemplasse as instituições que manifestaram interesse em compor. A Sra. Adriana 347 

Saad informou que seria proposto o agendamento da reunião da CTIL para o dia 348 

16/10/2020 e da Plenária para o dia 20/10/2020. Sendo assim, a definição da data da 349 

reunião do GT Juventude partiria de uma dessas reuniões. Não havendo mais 350 

colocações, seguiu-se para o sexto item de pauta, sobre a validação da entrada de 351 

instituições membros da Plenária em novas instâncias do Comitê. A Sra. Marianna 352 

Cavalcante frisou que na reunião de Plenária do dia 14/07/2020, ficou definido que as 353 

todas as entradas de instituições que compõem o Comitê em outras instâncias, deveriam 354 

ser homologadas pela Plenária. Enquanto aguardavam a apresentação das listagens das 355 

instituições que seriam homologadas, a Sra. Marianna Cavalcante comentou sobre a 356 

homologação da entrada do Instituto Escola do Mar - IEMAR no CBHLSJ, destacando 357 

que, na reunião da CTIL em que foi avaliada sua documentação, foi identificada que a 358 

instituição possuía menos de dois anos de fundação, em desacordo com o item 2.2 do 359 

Edital Eleitoral do Biênio 2019-2021 do Comitê. Assim, a mesma deveria aguardar até 360 

março de 2021 para estar apta para integrar o CBHLSJ.  Por esta razão, foi sugerida a 361 

retirada do assunto da pauta de reunião. O Sr. Eduardo Pimenta concordou com a 362 

sugestão da Sra. Marianna Cavalcante e salientou da relevância da instituição para a 363 

região. Sendo assim, o sétimo item foi retirado de pauta. Retomando a discussão sobre o 364 

sexto item, foram listadas as instituições que manifestaram interesse em compor as 365 

instâncias do CBHLSJ. A Prefeitura Municipal de Cabo Frio solicitou inclusão de 366 

representação na Câmara Técnica Institucional Legal, na Câmara Técnica de 367 

Restauração Florestal, no Subcomitê Rio Una e na Câmara Técnica de Gerenciamento 368 

Costeiro; a Prefeitura Municipal de Iguaba Grande solicitou inclusão de representação 369 

no Subcomitê Lagoa de Araruama, na Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura e na 370 

Câmara Técnica de Restauração Florestal; a Prefeitura Municipal de Armação dos 371 

Búzios solicitou inclusão de representação na Câmara Técnica de Gerenciamento 372 

Costeiro; e a Assoc. Raízes solicitou inclusão de representação na Câmara Técnica de 373 

Educação Ambiental. Sem manifestações contrárias, as entradas das instituições citadas, 374 

nas instâncias do CBHLSJ, foram homologadas. A Sra. Dulce Tupy reforçou que o 375 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais teria interesse em integrar o CBHLSJ. A Sra. 376 

Marianna Cavalcante respondeu que para entrada de novas entidades no Comitê, seria 377 

necessário que a mesma enviasse, para o e-mail do CBHLSJ, uma manifestação de 378 

interesse, por meio de ofício direcionado ao Presidente, além da documentação listada 379 

no edital eleitoral. Complementou que tal ofício seria apreciado pela CTIL e, se 380 

aprovado, na Plenária. Sugeriu que tal solicitação fosse feita após o encerramento do 381 

biênio 2019-2021, tendo em vista que em 2021 seria realizado um novo processo 382 

eleitoral, e todas as instituições, incluindo as que já integravam o Comitê, solicitariam, 383 

novamente, cadeira na Plenária do CBHLSJ. Desta forma, estariam evitando retrabalho. 384 
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Referente ao questionamento da Sra. Dulce Tupy, sobre a modificação do Regimento 385 

Interno, no que tange a possibilidade de participação dos sindicatos urbanos e não 386 

somente dos rurais, o Sr. Emídio Fernandes elucidou que o Regimento Interno ainda 387 

estava em processo de revisão, pela CTIL, e que estavam abertos a novas sugestões de 388 

revisão. A Sra. Daiana Cabral informou que recebeu um e-mail do CBHLSJ, solicitando 389 

inscrição da Prefeitura de São Pedro da Aldeia no Subcomitê Lagoa de Araruama, a 390 

qual participava ativamente nas reuniões. A Sra. Jéssica Berbat esclareceu que o Diretor 391 

do Subcomitê solicitou que fosse enviado um convite a todos os municípios abrangidos 392 

pela Lagoa de Araruama, que atualmente não o compunham. Informou que seria 393 

necessário o envio de ofício solicitando tal entrada. Não havendo mais questionamentos, 394 

prosseguiu-se para Assuntos Gerais, abordando sobre a implantação do transporte 395 

hidroviário (Ferry boat), na Lagoa de Araruama. O Sr. Eduardo Pimenta sugeriu fosse 396 

apresentado, pela Prefeitura Municipal de Araruama, na reunião da Plenária do dia 397 

20/10/2020, os impactos, ambientais e para a comunidade pesqueira, oriundos da 398 

implantação do Ferry Boat. A Sra. Juliana, da Observação de Araruama, salientou que a 399 

instituição trabalhava em conjunto com os pescadores do município Araruama e que, 400 

em conversa com os mesmos, foram levantados os possíveis impactos ocasionados pela 401 

implantação do projeto. A Sra. Sulamita, da Observação de Cabo Frio, afirmou que o 402 

transporte já estava em funcionamento e que os pescadores não foram consultados. O 403 

Sr. Eduardo Pimenta sugeriu encaminhar o assunto para a Câmara Técnica de Pesca e 404 

Aquicultura. O Sr. Francisco Guimarães ressaltou a perda de espaço da comunidade 405 

pesqueira, devido ao balizamento do transporte, e afugentamento dos cardumes de 406 

peixes, devido ao ruído. Destacou que, em casos de empreendimentos que trariam 407 

impactos para as comunidades tradicionais, as mesmas deveriam ser ouvidas antes, mas 408 

que esse contato não havia sido realizado. Ao fim do debate, foi deliberado o 409 

encaminhamento da discussão para a reunião extraordinária da Câmara Técnica de 410 

Pesca e Aquicultura, que seria realizada no dia 13/10/2020, às 15h, com a apresentação 411 

detalhada sobre o projeto pela Prefeitura Municipal de Araruama. E, caso demandado, o 412 

tema voltaria a ser discutido em reunião da Plenária. Ainda em assuntos gerais, o Sr. 413 

Emídio Fernandes alertou sobre um ponto do regimento interno, que tratava sobre o 414 

afastamento de membros, para que o Comitê ficasse atento, de forma a promover uma 415 

boa gestão: o ART.7º, §4º, que diz que “os representantes dos usuários da água ou da 416 

sociedade civil organizada devem renunciar à respectiva representação, no mínimo com 417 

06 (seis) meses de antecedência em relação à data de pleitos eleitorais, caso venham a se 418 

candidatar a cargos públicos eletivos, nos âmbitos municipal, estadual ou federal”. O Sr. 419 

Luiz Teixeira comentou que o Plano de Bacia atual do CBHLSJ estava desatualizado, e 420 

propôs que o tema fosse discutido em reuniões posteriores. A Sra. Adriana Saad 421 

elucidou que, devido à complexidade da elaboração do plano, foi disponibilizado cerca 422 

de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a contratação de uma empresa 423 

especializada, visando a revisão do mesmo. Porém, aguardavam a liberação do recurso 424 

pelo INEA. Contudo, o Comitê poderia deliberar a criação de um grupo de trabalho para 425 

elaborar o Termo de Referência (TR), em articulação com a Entidade Delegatária, 426 

dando celeridade no processo. A Sra. Marianna Cavalcante ressaltou que uma das metas 427 

do Contrato de Gestão é a realização de reuniões temáticas anuais para tratar sobre o 428 

Plano de Bacia junto ao Comitê, com apresentação do Plano atual e levantamento de 429 

sugestões do que plano deveria contemplar. Sugeriu que nessa reunião temática, que 430 

contaria com a presença de todos os membros do CBHLSJ, fosse tratada sobre a criação 431 

do Grupo de Trabalho e, depois, essa criação fosse homologada na Plenária. O Sr. 432 
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Francisco Guimarães propôs que fossem realizadas oficinas para discussão e elaboração 433 

da revisão do Plano. A Sra. Adriana Saad explicou que tais oficinas estariam inclusas 434 

dentro da metodologia do Termo de Referência e complementou que o Grupo de 435 

Trabalho seria criado primeiro para, depois, ser marcada a reunião temática. A Sra. 436 

Mariana, da Assoc. Raízes, sugeriu, via chat, que o CBHLSJ pensasse em formas 437 

efetivas de utilizar as ferramentas disponíveis para aproximar a comunidade às suas 438 

ações. Integrando-os, de alguma forma, às discussões, de forma a encontrar meios de 439 

dar devolutivas às ações do Comitê, como o aperfeiçoamento do uso das redes sociais e 440 

finalização da atualização do site, que consta em construção. A Sra. Priscila Amaro 441 

sugeriu que o assunto fosse debatido na próxima reunião da Câmara Técnica de 442 

Educação Ambiental e Comunicação Social. A Sra. Adriana Saad comunicou que o 443 

CBHLSJ dispunha de assessoria de comunicação, responsável por administrar as 444 

plataformas de mídias sociais, atendendo aos anseios do Comitê. Informou que a 445 

sugestão da Sra. Priscila Amaro seria levada a coordenação da Câmara Técnica citada. 446 

O Sr. Tomás Baggio, assessor de comunicação do CILSJ, colocou-se a disposição dos 447 

membros e recordou que, em breve, o site do CBHLSJ estaria “no ar”. Não havendo 448 

mais assuntos a serem tratados, o Sr. Eduardo Pimenta agradeceu a participação de 449 

todos e finalizou a reunião. Deste modo, eu, Samara M. P. da H. Barros, sob supervisão 450 

de Jéssica Cavalcante Berbat, lavro a presente Ata, para que, depois de lida, aprovada 451 

pelos membros do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João e assinada pelo 452 

Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos 453 

legais. São Pedro da Aldeia, 20 de outubro de 2020.  454 

EDUARDO GOMES PIMENTA  

Presidente do CBH Lagos São João 
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