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No dia vinte e nove de janeiro de 2018, realizou-se a Reunião Extraordinária da 1 

Diretoria Colegiada do CBH Lagos São João, no Horto Escola Artesanal em São Pedro 2 

da Aldeia-RJ. Estiveram presentes: Sr. Leandro Coutinho Mattos (Prefeitura de Iguaba 3 

Grande); Sr
a
. Dalva Mansur (IPEDS); Sr. Arnaldo Villa Nova (VIVA LAGOA); Sr. 4 

Irinaldo Cabral (Prefeitura de Maricá); Sr
a
. Adriana Saad (CILSJ); Sr. Artur Andrade 5 

(CILSJ) e Sr
a
. Amabile Ferreira (CILSJ). A reunião foi presidida pelo Diretor 6 

Presidente do CBH Lagos São João, Sr. Leandro Mattos. A pauta da reunião foi 7 

composta pelos seguintes itens: 1) Calendário de reuniões da Diretoria Colegiada do 8 

CBHLSJ de 2018; 2) Edital de Seleção de Pessoal do CILSJ para atendimento do 9 

CBHLSJ; 3) Recursos do FUNDRHI; 4) Planejamento das atividades e definição 10 
de metodologia de trabalho; 5) Assuntos gerais. Em relação ao primeiro ponto de 11 

pauta, concordou-se que as reuniões da Diretoria Colegiada serão realizadas 12 

virtualmente (ex: Skype), a não ser quando a presença in loco for julgada necessária pelo 13 

presidente. Quando presenciais, as reuniões da Diretoria ocorrerão no Horto Escola 14 

Artesanal. Os locais das reuniões ordinárias da Plenária foram definidos, conforme: no 15 

dia quatorze de março de 2018 no município de Saquarema; no dia vinte de junho de 16 

2018 no município de Cabo Frio; no dia 19 de setembro de 2018 no município de 17 

Casimiro de Abreu; e no dia cinco de dezembro de 2018, no município de Iguaba 18 

Grande. Os meses para as reuniões dos sub-comitês foram definidos como seguem: 19 

Sub-bacia do São João (Abril e Setembro); Sub-bacia da Lagoa de Araruama (Junho e 20 

Novembro, sendo que esses meses se referem ao períodos de antes e depois do defeso 21 

da Lagoa de Araruama); Sub-bacia da Lagoa de Saquarema (Junho e Dezembro); Sub-22 

bacia do Una (Maio e Outubro). Levantou-se a situação atual de algumas Câmaras 23 

Técnicas do CBH Lagos São João. A CT-Saneamento se encontra atuante; tendo como a 24 

Sr
a
. Sandra Bárbara dos Santos (IPEDS) como coordenadora e o Sr. Arnaldo como 25 

relator. A CT-Monitoramento também tem exercido atividades, sendo o Sr. Arnaldo seu 26 

coordenador, e a Sra. Keila Ferreira (PROLAGOS), sua relatora. A Sr
a
. Dalva 27 

relembrou que a CT-Comunicação Social e Divulgação foi combinada com a CT-28 

Educação Ambiental, conforme deliberado em Plenária. Por fim, as câmaras técnicas 29 

CT-Microbacia, CT-Ordenamento, CT-Mineração e Dragagem não existem mais. 30 

Adicionou-se que a CT-IL deverá ocorrer antes da Plenária quando houver demanda 31 

(ex: definição de normas e deliberações). O seguinte calendário foi definido para as 32 

primeiras reuniões de câmaras técnicas do ano: A CT-Educação Ambiental deverá 33 

ocorrer no dia vinte e sete de fevereiro, pela manhã; a CT-Pesca será convocada para o 34 

mesmo dia, para ocorrer em Iguaba Grande; a CT-IL ocorrerá no dia dois de março, 35 

pela manhã, com os seguintes itens de pauta:1) Regras para participação no ECOB; 2) 36 

Ajustes para transferência da CT-Comunicação Social para a CT-Educação. Por fim, as 37 

reuniões das câmaras técnicas CT-Saneamento e CT-Monitoramento se realizarão no 38 

dia dez de abril, pela tarde, na sede da PROLAGOS. Foi esclarecido que, na ocasião das 39 

reuniões das câmaras técnicas, as seguintes já deverão ser agendadas. Sobre o segundo 40 

item de pauta, a Sr
a
. Dalva chamou a atenção para o que já havia esclarecido com a Sr

a
. 41 

Adriana, em se tratando da necessidade da presença de um(a) psicólogo(a) na entrevista 42 

de seleção do pessoal do CILSJ para atendimento ao CBH Lagos São João. Sobre o 43 

terceiro item de pauta, o Sr. Leandro convidou o Sr. Artur (CILSJ) para apresentar os 44 

valores existentes atualmente na sub-conta do FUNDRHI e disponíveis para serem 45 

aplicados  pelo CBH Lagos São João, conforme: o total disponível na sub-conta é de 46 
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cerca de hum milhão, duzentos e vinte e três mil e trezentos e doze reais. O valor 47 

comprometido pelo primeiro ano do Contrato de Gestão com sua delegatária (CILSJ) 48 

corresponde ao valor de trezentos e dezenove reais e trezentos e vinte e quatro reais. 49 

Assim, o montante disponível para aplicação pelo CBH Lagos São João no ano de dois 50 

mil e dezoito é de novecentos e três mil, novecentos e oitenta e oito reais. Reiterou-se 51 

que setenta por cento (70%) desse valor, que equivale a quinhentos e setenta e dois mil 52 

reais e setecentos e sessenta e três reais, obrigatoriamente deve ser aplicado para fins de 53 

Saneamento. Passou-se para o quarto item de pauta, quando foi concordado que o 54 

CBH Lagos São João possui planos de ação, e que o próximo passo é a elaboração de 55 

projetos para serem executados. Algumas opções para uso dos recursos foram elencadas 56 

para o ano de dois mil e dezoito, a saber: Projeto de estação de tratamento na Tamoios; 57 

necessidade imediata de enquadrar ao menos, o reservatório de Juturnaíba; 58 

monitoramento da Lagoa de Saquarema; participação de membros do CBH Lagos São 59 

João nos encontros ECOB e ENCOB; ações relacionadas à Pesca. A Sr
a
. Dalva mostrou 60 

preocupação com a invasão de reservas ambientais da região, elencando como urgente a 61 

necessidade de atividades de Educação Ambiental com os agricultores. Acrescentou que 62 

uma programação já existe (ONGs e sindicatos), sugerindo convidar a ONG NE-ABC 63 

para contribuir às atividades. Por fim, sugeriu que o CBH Lagos São João contribua 64 

para essas atividades, por exemplo, com valores para pagamento de combustível. A 65 

proposta inicial de uso dos recursos disponíveis para esse ano foi definida da seguinte 66 

forma: cem mil reais para o enquadramento dos corpos d’água (Represa de Juturnaíba); 67 

cem mil reais para ações de monitoramento (Bacia de Saquarema – Jaconé); cinquenta 68 

mil reais para ações relacionadas à pesca; cinquenta mil reais para ações de Educação 69 

Ambiental e, por fim, o valor de quinhentos e setenta e dois mil reais (correspondentes 70 

aos setenta por cento do montante total disponível) para serem aplicados em projetos de 71 

saneamento. Diante da escassez de recursos em comparação a anos pretéritos, a Sr
a
. 72 

Dalva e Sr
a
. Adriana orientaram o CILSJ e os membros do comitê a manterem atenção 73 

permanente à abertura de editais de projeto. Como assuntos gerais, o Sr. Leandro 74 

informou que a empresa Agrisa enviou documentos ao CBH Lagos São João para 75 

pleitear vaga como membro do Comitê. Também, esclareceu que um modelo 76 

matemático vem sendo utilizado para definição do melhor ponto para abertura do canal 77 

extravasor da Lagoa. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Leandro Coutinho encerrou a 78 

reunião e assina essa ata, lavrada por mim, Amabile Ferreira. 79 
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