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No dia vinte e sete de março de 2018, com início às 16h, realizou-se a Reunião 1 
Extraordinária da Diretoria Colegiada do CBH Lagos São João, no Horto Escola 2 
Artesanal em São Pedro da Aldeia-RJ. Estiveram presentes: Sr. Leandro Coutinho 3 
Mattos (Prefeitura de Iguaba Grande); Sra. Dalva Mansur (IPEDS); Sr. Arnaldo Villa 4 
Nova (VIVA LAGOA); Sra. Adriana Saad (CILSJ) e Sr. Artur Andrade (CILSJ). A 5 
reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do CBH Lagos São João, Sr. Leandro 6 
Mattos. A pauta da reunião foi composta pelos seguintes itens: 1) Recursos do 7 
FUNDRHI; 2) Proposta de reforma do Regimento Interno; 3) Entrega da gravação 8 
da reunião do CBHLSJ do dia 14/03/2018. Iniciando a reunião o Sr. Arnaldo Villa 9 
Nova sugeriu que as atas da reunião da Diretoria Colegiada sejam elaboradas de forma 10 
sintética em formato de relatório. A Sra. Dalva Mansur não concordou com esta 11 
proposta e solicitou que as atas sejam elaboradas de forma sintética, mas elaboradas de 12 
forma contínua e com linhas numeradas. O Sr. Arnaldo Villa Nova reforçou que os 13 
relatórios apresentam os assuntos de forma sucinta e com fácil intepretação. Finalizando 14 
este item de pauta foi acatada a proposta da Sra. Dalva Mansur, onde as atas da reunião 15 
da Diretoria Colegiada deverão ser elaboradas de forma sintética, de forma contínua e 16 
com linhas numeradas. Tratando sobre o item 1. Recursos do FUNDRHI, a Sra. 17 
Adriana Saad explicou a exigência da aplicação de 70% dos valores arrecadados com a 18 
cobrança pelo uso da água com o setor de saneamento em obras de saneamento, por 19 
força da Lei Estadual n° 5639. O Sr. Leandro Mattos questionou se é possível realizar a 20 
compra de materiais para execução de obras de saneamento para os municípios 21 
integrantes do CBH Lagos São João. A Sra. Adriana Saad ficou de consultar a 22 
Assessoria Jurídica sobre esta viabilidade. O Sr. Arnaldo Villa Nova sugeriu realizar a 23 
revisão do Plano de Recursos Hídricos do CBH Lagos São João. O Sr. Eduardo 24 
Pimenta, através de mensagem pela Sra. Adriana Saad, sugeriu aplicar recursos para a 25 
elaboração ou desenvolvimento de um aplicativo mobile para a realização da estatística 26 
pesqueira das Lagoas de Araruama e Saquarema, facilitando o acesso aos dados 27 
coletados pelos pescadores. Após debate, foi sugerido um incremento financeiro nos 28 
projetos que já haviam sido aprovados na plenária do dia 14/03/2018, tais como: 29 
Enquadramento da Represa Juturnaíba, Monitoramento dos corpos hídricos, Pesca, 30 
Educação Ambiental, Comunicação Social e Ações de diretoria e fortalecimento do 31 
CBH Lagos São João e a inclusão do aporte financeiro para a Revisão do Plano de 32 
Recursos Hídricos do CBH Lagos São João, conforme anexo1 desta ata, a saber: Obras 33 
de Saneamento 752.833,11 reais; Contrato de Gestão 198.670,07 reais; 34 
Enquadramento da Represa Juturnaíba 60.000,00 reais; Monitoramento dos 35 
corpos hídricos 95.000,00 reais; Pesca 95.000,00 reais; Educação Ambiental e 36 
Comunicação Social 70.000,00 reais; Ações de Diretoria e Fortalecimento do CBH 37 
76.281,41 e revisão do Plano de Bacia 300.000,00 reais, somando o montante total 38 
de 1.647.784,59 reais. Esses novos valores deverão ser aprovados pelo plenário do 39 
CBHLSJ. Foi comentada a necessidade de realizar a revisão do Plano Plurianual de 40 
Investimentos, que vence em 2018 e que este instrumento vai nortear os investimentos 41 
do CBH Lagos São João. Ficou acordada a data de 10/05/2018 para realizar a oficina de 42 
revisão do Plano Plurianual de Investimentos, que será base para o plano de bacia 43 
atualizado. A oficina seria realizada em um dia, entre 8h30 e 17h30, com almoço e dois 44 
coffee-breaks, no local “Dona Iná”, município de Araruama, com a necessidade de 45 
contratação de um moderador. Foi declarada a anuência por esta diretoria para a locação 46 
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do ônibus para levar integrantes do subcomitê Saquarema para a Assembleia Legislativa 47 
do Rio de Janeiro, para participarem da votação do Projeto de Lei que retira áreas do 48 
Parque Costa do Sol em data a ser marcada pela Mesa Diretora, conforme solicitado 49 
pelo Sr. Irinaldo (Diretor do Subcomitê da Lagoa de Saquarema). Tratando sobre o 50 
item 2. Proposta de reforma do Regimento Interno, o Sr. Arnaldo Villa Nova sugeriu 51 
a reforma do Regimento Interno do CBH Lagos São João possibilitando a renovação do 52 
plenário do Comitê de 4 em 4 anos, no lugar de 2 em 2 anos, eliminando a burocracia 53 
existente em um curto período de tempo ter que abrir edital para receber toda a 54 
documentação das instituições. A proposta foi aceita pela Diretoria e  foi encaminhado 55 
que a CT Institucional Legal reunirá as propostas e encaminhará as propostas de 56 
reforma do Regimento Interno para apreciação da plenária. Tratando sobre o item 3. 57 
Entrega da gravação da reunião do CBHLSJ do dia 14/03/2018, o Sr. Artur Andrade 58 
informou que a gravação da reunião do dia 14/03/18 ficou inaudível e desta forma será 59 
impossível entregar a mesma. Foi solicitada ao CILSJ a compra de equipamento de 60 
gravação, com recursos de Ações de Diretoria, com tecnologia melhor para que seja 61 
possível realizar a gravação de todas as reuniões do CBH Lagos São João. 62 
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