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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 1 

HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO. Ao décimo nono dia do mês de setembro de 2 

dois mil e dezoito, às dez horas, deu-se início a Reunião Ordinária da Plenária do 3 

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, na 1ª Igreja Batista de Araruama onde 4 

compareceram os seguintes participantes, conforme as assinaturas da lista de presença. 5 

Sra. Adriana Saad, Sra. Amabile Ferreira, Sr. Luís Fernando Faulstch, Sra. Rhayane 6 

Cruz (Os representantes do Consórcio Intermunicipal Lagos São João CILSJ); Sr. 7 

Wemerson M. de Oliveira; Sra. Gabriela N. Coutinho, (Concessionária Águas de 8 

Juturnaíba - CAJ): Sr. Sérgio Braga e Sra. Keila F. da Silva (Concessionária 9 

PROLAGOS); Sr.º Francisco da Rocha Guimarães (Associação dos Pescadores 10 

Artesanais e Amigos da Praia da Pitória); Sra. Dulce Tupy (Instituto Lagrange); Sr. 11 

Arnaldo Villa Nova (Associação Defesa da Lagoa de Araruama); Sra. Edna Ferreira 12 

Calheiros Saraiva (AMEAS); Sr. Emídio Fernandes de Souza, Sr. Alan Victor Messery 13 

Sales, Sr. Lucas Queiroz Barbosa; Sra. Dalva Rosa Mansur (IPEDS); Sra. Ana Paula 14 

Rodrigues Souza (Prefeitura de Araruama); Sr. Vicente Jardim (Ass. De Defesa da 15 

Lagoa de Araruama; Sra. Flávia Targa Martins (UVA); Sra. Sulamita Rangel de 16 

Oliveira (Observação Cabo Frio); Sra Márcia Simões Mattos e Sra. Larissa Ferreira da 17 

Costa (INEA); Sr. Lilian Buigo (Prefeitura de Arraial do Cabo); Daiana Paula da Silva 18 

(Prefeitura municipal de São Pedro da Aldeia; Sr. Cícero Wanderley (Colônia de 19 

Pescadores de Iguaba Grande); Sr. Fernando Marques e  Sra Stephani Brunetti  20 

(AGRISA); Sr. Diego Nunes (Po84); Sr. Nelson Cordeiro, Geovane Rangel Rosa 21 

(Neabc); Sr. Lucas Bitencourt (UENF); Sr. Nelson Ferreira da Cota (ITOGRASS); Sra. 22 

Roberta R. Neves (PMCF); Sr. Valdemir Dias (Inea/Araruama); Sr. Celestino Oliveira 23 

(SEMMA – Saquarema); Bianca de Gouveia da Silva  e Maria Nunes Silva (CAJ); João 24 

Paulo da Silva Arruda (SEAGRI);  Cleyton C. do Carmo (IFRJ); Gabriel Ribeiro e 25 

Joyce Rosa (Nea – bc); Everaldo B. Souza e Roberto Lima (CAJ); Sr. Vitor Hugo de 26 

Andrade (CILSJ); Sandra Bárbara de Souza (IPEDS).  Iniciando a reunião a Srª Adriana 27 

Saad, em conjunto com o Sr. Arando Villa Nova, saldou e agradeceu a presença de 28 

todos os participantes, em seguida passou a leitura do Ofício Convocatório do CBH-LSJ 29 

nº 080/2018 que continha os seguintes itens de pauta: 1. Apresentação da pauta do 30 

dia; 2. Ata da reunião anterior (20 de junho 2018); 3. Apresentação do novo site do 31 

CBHLSJ; 4. Projetos de Educação Ambiental - Tamoios; 5. Projeto de 32 

Saneamento; 6. Situação do CAR; 7. Ajuste do valor (cobrança) para custeio 33 

administrativo do CG 01/2017 de acordo com o ajustado na I Oficina de 34 
Sustentabilidade; 8. Avaliação do ENCOB/2018; 9. Assuntos gerais. Dando 35 

prosseguimento à reunião, todos os presentes se apresentam por solicitação da mesa. A 36 

Sr.ª Adriana solicitou aos presentes a inclusão de item extraordinário, solicitado pela CT 37 

de Pesca e Aquicultura sobre a aprovação dos recursos para apoiar a fiscalização na 38 

Lagoa de Araruama no período do defeso de 2018. O Sr. Emídio questionou 39 

informando que não tinha recebido a proposta. Após votação o plenário aprovou a 40 

inclusão desse item de pauta nessa reunião; consta em ata o voto contrário do Sr Emídio 41 

e a abstenção da Sra Dalva: 2. Ata da reunião anterior (20 de junho 2018); o Sr. 42 

Emídio questionou sua fala na referida Ata que foi retificada imediatamente, em seguida 43 

a mesma aprovada pelos membros.  Passando para o próximo item de pauta: 3. 44 

Apresentação do novo site do CBHLSJ; Adriana Saad fez um resumo dos 45 

procedimentos administrativos e financeiros, reiterando que o valor para a confecção do 46 
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site foi retirado da rubrica do custeio da assessoria de comunicação.  Em seguida o Sr. 47 

Diego Nunes (Po84) fez a apresentação no novo site do CBH-LSH 48 

(http://cbhlagossaojoao.org.br/), foi apresentado o formato com os principais 49 

documentos já levantados na plataforma do novo site. Com a palavra, a Srª Dulce Tupy 50 

informou que a redação de alguns itens constante no site está com redação ruim e se 51 

prontificou a encaminhar texto com suas considerações para a melhoria do site do CBH-52 

LSJ. Solicitou ainda que fosse inserida legenda abaixo das logomarcas de cada 53 

município.  Foi sugerido pela Sr.ª Joyce Rosa que colocasse como item de pauta para a 54 

próxima reunião da Câmera Técnica de Comunicação e Educação Ambiental as 55 

atualizações dos projetos do CBH e demais documentos levantados no site. Foi sugerido 56 

pelo Sr. Francisco Rocha, que fosse alterada algumas fotos do site, pois estas não 57 

representarem o viés ambiental do CBH. Com a palavra a Srª. Dulce solicitou que fosse 58 

colocado no site a aba “Fale Conosco”. Todas as sugestões foram aceitas.  Passando 59 

para o próximo item de pauta: 4. Projetos de Educação Ambiental – Tamoios, a Sr.ª 60 

Dalva informou que as pessoas envolvidas na região de Tamoios (2º distrito de Cabo 61 

Frio), não sabiam o que fazer no sentido de Educação Ambiental para redução de 62 

passivos na região e por isso foi realizada reunião para identificar os principais assuntos 63 

relacionados com o tema na região. As principais ações prioritárias foram: Recuperação 64 

Ambiental; Prevenção de doenças oriundas de criação animal; Destinação adequada de 65 

lixo doméstico e da atividade pesqueira na região. Segundo Dalva, os responsáveis pelo 66 

projeto irão trabalhar com filmes relacionados aos problemas e posterior discussão 67 

voltadas ao tema.   Para Dalva, a proposta de educação ambiental na região de tamoios 68 

visa contribuir para ações de conservação e recuperação ambiental na região do 2º 69 

distrito que é bem carente nesse assunto, ainda em fala a Sr.ª Dalva informou que as 70 

parcerias neste projeto serão muito importantes para sua efetividade. Com a fala a Srª 71 

Dulce Tupy perguntou se o projeto não poderia ser replicado para toda a área do CBH, 72 

contemplando assim todos os Subcomitês; retomando a palavra a Srª Dalva informou 73 

que com a atual verba liberada para o referido projeto de 26 mil reais, só daria para 74 

contemplar a região de Tamoios, porém o referido projeto poderia ser replicado para as 75 

demais regiões do CBH, desde que haja verba liberada.  Assim a proposta levantada por 76 

Dulce Tupy foi aceita pelos membros participantes. O Sr. Emídio questionou o fato do 77 

documento da proposta apresentada na plenária não ser oficialmente do CBH devido ao 78 

fato da Câmara Técnica de educação ambiental e comunicação ainda não ter sido 79 

constituída, e por isso informou que seu volto seria contrário. A Srª. Dulce Tupy 80 

também questionou. É esclarecido que essa proposta foi elabora pela então CTEDU, 81 

antes da reformulação dessa câmara para ETEDUCOM. Arnaldo informa que a 82 

solicitação foi acatada. A Sra Dulce, pelo motivo levantado, se absteve de seu voto; 83 

porém a proposta foi aprovada pela maioria dos membros desta plenária, com a correção 84 

“documento da Câmara Técnica de Educação¨. Passando para o item extraordinário de 85 

pauta: Fortalecimento da Infraestrutura da Pesca e Fiscalização da Lagoa de 86 

Araruama, o coordenador da CT Pesca, Francisco Rocha, informou que devido à atual 87 

crise que os municípios passam, essa proposta visa o fortalecimento da infraestrutura e 88 

tem como objetivo subsidiar as prefeituras municipais que atuam na fiscalização da 89 

Lagoa de Araruama, no cumprimento da INSTRUÇÃO NORMATIVA 90 

INTERMINISTERIAL MPA/MMA Nº 002, DE 16 DE MAIO DE 2013, uma vez que 91 

as mesmas se encontram desestruturadas no momento. O Coordenador da CT pesca, 92 

http://cbhlagossaojoao.org.br/
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complementou ainda que o valor de cerca de 40 mil reais será destinado para a compra 93 

de combustível, óleo motor e alimentação para os agentes municipais que irão atuar no 94 

cumprimento da IN 02/2013. Solicitando a palavra a Srª Dulce Tupy salientou que a 95 

lagoa de Saquarema está desassistida pelo CBH e que as ações deste CBH devem 96 

também ser voltadas para a lagoa de Saquarema e não somente para a Lagoa de 97 

Araruama como é de costume.  Retomando a palavra o Sr. Francisco Rocha informou 98 

que na CT Pesca há muito tempo não ocorre a participação de representantes da região 99 

de Saquarema.  Contudo, no passado, quando havia participação destes representantes 100 

de Saquarema era possível aprovar deliberação para a Lagoa de Saquarema. Retomando 101 

a reunião, foi passada a palavra para o Sr. Paulo Arruda que informou das atuais das 102 

condições das prefeituras no quesito fiscalização, que segundo Arruda, houve redução 103 

drástica nas apreensões justamente pelo atual quadro deficitário dos municípios em 104 

fazer a fiscalização.  Colocado em votação foi aprovado pela maioria dos membros 105 

presentes constando dessa ata que a Srª. Dulce e o Sr. Emídio se abstiveram de votar. 106 

Passando para o quinto item de pauta: 5 Projeto de Saneamento; o Sr. Arnaldo passou 107 

a palavra ao novo Diretor Presidente da Prolagos S\A Sérgio Braga, que se apresentou e 108 

deu seu parecer sobre a nova gestão da empresa. Retomando a palavra o Sr. Arnaldo 109 

contextualizou a confecção dos cenários propostos para o saneamento da região, com as 110 

proposta do Comitê para inclusão na revisão quinquenal (RQ). A Sr.ª Sandra Barbara, 111 

Coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento, reiterou e acrescentou os cenários 112 

apresentados na CT, onde a proposta a ser votada (cenário D) apresentava os 113 

INVESTIMENTOS PLEITEADOS NA REUNIÃO DO CILSJ que mantinha os 114 

investimentos da 3ª RQ, com o acréscimo dos seguintes itens: 1. Ampliação das ETEs 115 

(padrão ETE BZ); 2. Transposições SP e IG (sem reembolso); 3. Cinturões e Rede de 116 

Coleta; 5. Ampliação da Adução; 6. Ampliação da ETA – Produção; 7. Ampliação da 117 

Rede de distribuição; 8. Investimentos Continuados: a) Perdas, b) Melhorias 118 

operacionais, c) Pequenas extensões; 9. 25% dos investimentos projetados para 119 

universalização do sistema de coleta com separador absoluto para os 5 municípios;  10. 120 

Arrasamento estrutura auxiliar da Barragem; 11. Desassoreamento da Lagoa Araruama; 121 

12. Manutenção da Represa de Juturnaíba. Após o nivelamento da informação e os 122 

devidos esclarecimentos aos membros que não estavam familiarizados com o tema, a 123 

proposta foi colocada em votação, que foi aprovada por unanimidade. Dando 124 

continuidade à reunião a Sr.ª Adriana Saad, explicou que o CILSJ representa o Poder 125 

Concedente na Agência Regurladora de Água e Esgotos do Estado (AGENERSA), 126 

atuando como vogal e portanto tem direito a voto representando os municípios da 127 

Região do CBHLSJ. Assim, as deliberações surgidas no âmbito do Comitê necessitam 128 

também de aprovação a AGENERSA. Deste modo foi solicitado às Concessionárias a 129 

relação de projetos aprovados ou não para serem levados à CT de saneamento para 130 

discussão e votação.  Dando continuidade à reunião Sr. Arnaldo lembrou sobre a obra 131 

de manutenção nas ombreiras do reservatório de Juturnaíba.  Segundo Arnaldo, a 132 

AGENERSA não deferiu a proposta do técnico contratado pelas concessionárias que 133 

visava retirar à obreira danificada. Passando para o próximo item de pauta 6. Situação 134 

do CAR; a Sr.ª Adriana Saad contextualizou a situação da funcionária coordenada pelo 135 

Inea para a execução do trabalho do Cadastro Ambiental Rural (CAR), entretanto a 136 

contratação administrativa dessa funcionária foi realizada pelo CILSJ. Na execução do 137 

trabalho a referida funcionária realizava trabalho extraordinário, porém o CILSJ nunca 138 
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foi informado sobre este trabalho. Por esse motivo o CILSJ não efetuou o pagamento 139 

das horas extras trabalhadas pela funcionária e foi levado à justiça do trabalho para 140 

ressarcir a funcionária. Assim a Srª Adriana informou que futuramente irá atualizar aos 141 

membros do comitê dos próximos passos do processo trabalhista e informou ainda que o 142 

CILSJ não possui verba para o pagamento da indenização. O Dr. Vitor Andrade, do 143 

setor jurídico do CILSJ, esclareceu que o Inea não foi indiciado justamente pela 144 

instituição não ser a contratante, ficando então o ônus do processo trabalhista a cargo 145 

exclusivamente do CILSJ. Dando continuidade à reunião, passando para o próximo item 146 

de pauta: 7. Ajuste do valor (cobrança) para custeio administrativo do CG 01/2017 147 

de acordo com o ajustado na I Oficina de Sustentabilidade; a Sr.ª Adriana Saad 148 

informou que o assunto já tinha sido passado à diretoria do CBH, mas esclareceu aos 149 

presentes que devido ao corte do recurso da compensação financeira do Comitê, 150 

destinado ao custeio (50% compensação - 50% cobrança), e também devido ao corte de 151 

44% oriundo da nova legislação de repasse financeiro de recursos hídricos, o CBH 152 

deixou de arrecadar um determinado valor. Por isso a SEA e o CERHI irão iniciar 153 

conversas entre os envolvidos para esclarecer o assunto. A Sr.ª Larissa (SEA) informou 154 

que as entidades SEA, CERHI, Fórum Fluminense e os CBHs farão reunião técnica para 155 

alinhar a proposta que será apresentada na próxima reunião extraordinária do CERHI no 156 

próximo dia 23. O Sr. Arnaldo lembrou que o valor do preço público unitário PPU foi 157 

aumentado recentemente, porém haveria a necessidade para sua correção monetária, e 158 

que a CTIL deveria se reunir para tratar deste assunto e aprovar a proposta para a 159 

atualização do PPU principalmente reavaliando valores de PPU para área rural, 160 

comércio e indústria. Passando para o Próximo item de pauta: 8. Avaliação do 161 

ENCOB/2018; a Sr.ª Dalva Mansur informou que gostou bastante de participar e que 162 

teve como principal impressão o quanto a região do ERJ está avançada comparada aos 163 

outros estados da federação. Para Dalva, isso ocorre porque o ERJ possui uma 164 

estruturação estabilizada no sistema de gerenciamento de recursos hídricos, oriundo do 165 

trabalho pretérito dos envolvidos. A Sr.ª Ana Paula (P.M.A.) corrobora deste 166 

pensamento e acrescentou que alguns assuntos abordados no XX ENCOB o CBHLSJ já 167 

discutia há anos, como por exemplo, o enquadramento dos corpos hídricos. Para Sr.ª 168 

Ana Maria o que mais chamou sua atenção foi o estande do CBHLSJ que teve palestras 169 

interessantíssimas dos trabalhos realizados no âmbito do comitê e especificou a palestra 170 

realizada pelo Chico Pescador e pelo Prof. Eduardo Pimenta que tratou de fatos como a 171 

relação dos pescadores e a lagoa de Araruama, que envolvem estatística pesqueira, 172 

turismo e preservação ambiental.  Dando continuidade a reunião, passando para o 173 

último item de pauta: 9. Assuntos Gerais o Sr. Arnaldo informou, aos membros 174 

presentes, que as discussões para a aprovação do novo PPA e do dinheiro arrestado pelo 175 

ERJ, como também dos investimentos a serem realizados na região do CBHLSJ, haverá 176 

uma Oficina a ser promovida no dia 10 de outubro. A Sra. Adriana informou, aos 177 

presentes, que a ajuda de custo para os membros participarem em atividades do Comitê 178 

está regulamentada na Resolução 56 do CBHLSJ, e orientou aos membros solicitarem 179 

reembolso nos moldes da referida resolução. Ainda em fala a Sra. Adriana fez o informe 180 

sobre o Evento “Rio Water Week 2018” que será realizado no mês de novembro na 181 

capital fluminense, segundo Adriana o CBH recebeu convite da Subsecretaria para 182 

promover um estande no evento e que se o Comitê deve indicar 3 membros para a 183 

participação no estande do  evento. Nada mais havendo a tratar, o Secretário Executivo 184 
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do CBH, Arnaldo Villa Nova, que presidiu a reunião, agradeceu presença e participação 185 

de todos, encerrando a reunião por volta das 13:30h. Deste modo, eu, Luís Fernando 186 

Faulstich (CILSJ), lavro a presente ata, para que, depois de aprovada pela plenária e 187 

assinada pelo Secretário Executivo do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, 188 

produza seus efeitos legais. São Pedro da Aldeia, 11 de outubro de 2018.189 

 

 

 

 

 

                     
Leandro Coutinho Mattos 

Presidente do CBH Lagos São João 

 

  

 


