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No dia vinte e oito de agosto de 2018, com início às 14h, realizou-se a Reunião 1 

Ordinária da Diretoria Colegiada do CBH Lagos São João, na sede do Consórcio 2 

Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), em São Pedro da Aldeia-RJ. Estiveram 3 

presentes: Sr. Arnaldo Vila Nova; Sra. Dalva Mansur; Sra. Adriana Saad; Sra. Amabile 4 

Ferreira. A reunião foi presidida pelo Sr. Arnaldo, secretário executivo do CBHLSJ, 5 

seguindo a pauta: 1) Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Composição 6 

da Diretoria Colegiada; 3) Apresentação dos Projetos para Solicitação de 7 

Recursos; 4) Apresentação do Processo da Barragem de Juturnaíba, sob vistas do 8 

CILSJ; 5) Ressarcimento do Cadastro Ambiental Rural; 6) Assuntos Gerais. Ao 9 

início da reunião e, de comum acordo, entre os diretores presentes, foram incluídos os 10 

dois itens de pauta: Ajuste da diferença existente no valor destinado para custeio 11 

da delegatária do CBHLSJ entre as aprovações das Resoluções CERHI nº 12 

186/2017 (R$ 368.596,00) e nº 191/2017 (R$ 364.400,90); e Definição da pauta da 13 

Reunião Ordinária de Plenária a ser realizada em 19 de setembro 2018. Com 14 

relação ao primeiro item de pauta, a ata da reunião do dia 27 se março 2018 foi 15 

aprovada. Sobre o segundo item de pauta, foi deliberado que seja solicitado ao Sr. 16 

Mário Flávio, novo secretário de Meio Ambiente do município de Cabo Frio, o envio de 17 

uma carta à diretoria colegiada do CBHLSJ, com a indicação do Sr. Eduardo Pimenta 18 

como diretor deste Comitê, de forma que sua permanência nesta diretoria seja 19 

formalizada. Sobre o terceiro item, A Sra. Adriana Saad informou que pedirá a 20 

liberação de recursos para a SEA/INEA para a execução do projeto da elevatória do 21 

efluente tratado da ETE São Pedro da Aldeia e linha de recalque São Pedro da Aldeia, 22 

RJ, no valor de R$ 1.478.282,48; e para compra de material para serem utilizados 23 

durante a fiscalização integrada no defeso da pesca da Lagoa de Araruama, no valor de 24 

R$ 35.592,00. A Sra. Dalva Mansur elencou também o valor de R$ 30.000,00 a ser 25 

destinado para impressão de material didático sobre a represa de Juturnaíba. Quanto ao 26 

quarto item de pauta, a Sra. Adriana Saad esclareceu que o CILSJ, como vogal 27 

representante dos municípios junto à AGENERSA, solicitou a esta agência vistas sobre 28 

a obrigatoriedade da concessionária PROLAGOS em realizar o reparo das ombreiras 29 

localizadas à jusante da barragem de Juturnaíba, ao mesmo tempo que propôs que a 30 

concessionária realizasse a retirada e manutenção das macrófitas presentes em grandes 31 

volumes no reservatório, que hoje tem colocado em risco a operação da barragem. A 32 

Sra. Adriana acrescentou que a AGENERSA, em resposta a esta solicitação, informou 33 

ao CILSJ, por meio de ofício, que a decisão desta agência sobre as obras de recuperação 34 

da Barragem de Juturnaíba já havia sido proferida. No entanto, recomendou que o 35 

CILSJ apresentasse proposta ao Ministério Público para discutir a questão, tendo em 36 

vista a importância do tema. Sobre o quinto item de pauta, a Sra. Adriana explicou que 37 

a ex-funcionária do CILSJ, Bruna Roque Loureiro, que trabalhou no âmbito do Cadastro 38 

Ambiental Rural realizado com recursos do CBHLSJ e sob supervisão do INEA, entrou 39 

com um processo trabalhista contra o CILSJ por motivos de horas extras, tendo obtido o 40 
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ganho judicial. A Sra. Adriana então solicitou à diretoria que, por ter sido os serviços da 41 

funcionária prestados para o CBHLSJ e com recursos do mesmo, que o CBHLSJ aporte 42 

recurso para o pagamento estipulado pela justiça. Informou, porém, que o valor exato 43 

ainda não foi estipulado. Solicitou à diretoria que este item de pauta seja incluído na 44 

próxima plenária do CBHLSJ, de forma a informar aos membros sobre tal situação, e 45 

que o Sr. Victor, assessor jurídico do CBHLSJ,  seria o responsável por explicar tal 46 

situação à plenária, obtendo o aceite dos diretores. Sobre o item incluído: Ajuste da 47 

diferença existente no valor destinado para custeio da delegatária do CBHLSJ 48 

entre as aprovações das Resoluções CERHI nº 186/2017 (R$ 368.596,00) e nº 49 

191/2017 (R$ 364.400,90), a Sra. Adriana explicou que, por um equívoco de cálculo, a 50 

diferença no valor de R$ 4.195,10, já corrigida devidamente por meio de uma nova 51 

resolução CERHI (nº 191/2017), deveria ser aportada do valor da cobrança e ser 52 

destinada ao custeio da delegatária. A Sra. Dalva Mansur sugeriu que este valor fosse 53 

subtraído das quatro ações previstas para este ano do CBHLSJ (Pesca; Educação 54 

Ambiental; Monitoramento dos corpos d'água; Enquadramento dos corpos d'água) de 55 

forma igualitária a saber: o valor de de R$ 72.165,05 para cada ação passaria a ser de 56 

R$ 71.113,28, sugestão esta que será apresentada à plenária no dia 19 de setembro 2018. 57 

Sobre o item Definição da pauta da Reunião Ordinária de Plenária a ser realizada 58 

em 19 de setembro 2018, a pauta da plenária ficou assim definida: 1) Apresentação 59 

da pauta do dia; 2) Ata da reunião anterior (20 de junho 2018); 3) Apresentação do novo 60 

site do CBHLSJ; 4) Projetos de Educação Ambiental – Tamoios; 5) Projeto de 61 

Saneamento; 6) Situação do Cadastro Ambiental Rural; 7) Ajuste da diferença existente 62 

no valor destinado para custeio da delegatária do CBHLSJ entre as aprovações das 63 

Resoluções CERHI nº 186/2017 (R$ 368.596,00) e nº 191/2017 (R$ 364.400,90); 8) 64 

Avaliação do ENCOB/2018; 9) Assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, a reunião 65 

foi encerrada. 66 
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