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

CBHLSJ. Ao sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, iniciou-se 2 

a reunião via videoconferência (plataforma JitsiMeet), tendo como pauta os seguintes assuntos: 3 

1 - Aprovação da ata de reunião do dia 20 de outubro de 2020; 2 - Indicação de membros 4 

(titular/suplente) para representar o CBHLSJ junto ao GT FUNDRHI/CERHI; 3 - 5 

Avaliação/Aprovação das minutas de Resoluções: a) Aprova a disponibilização de recursos 6 

financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para 7 

implementação do Sistema de Informações Geográficas do Comitê de Bacia Hidrográfica 8 

Lagos São João SIG-CBHLSJ; b) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do 9 

CBHLSJ no montante de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) para a Produção de 10 

vídeos educativos sobre os Recursos Hídricos e Unidades de Conservação da RH VI; c) 11 

Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 12 

48.050,41(quarenta e oito mil cinquenta reais e quarenta e um centavos) para 13 

complementar recurso de apoio ao projeto de limpeza do leito do Rio Una; d) Aprova a 14 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 400.000,00 15 

(quatrocentos mil reais) para complementar recurso para obra de esgotamento sanitário 16 

na localidade de Charqueado, no município de Saquarema; e) Aprova a disponibilização 17 

de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 18 

para complementar recurso para obra de esgotamento sanitário no município de Cabo 19 

Frio; f) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 20 

933.574,85 (novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e 21 

cinco centavos) remanescentes para projeto de saneamento do município de Casimiro de 22 

Abreu; g) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de 23 

R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para Projeto de modelagem Hidrodinâmica do 24 

Rio São João; h) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no 25 

montante de R$ 104.550,85 (cento e quatro mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e 26 

cinco centavos) para replicação aplicativo de Estatística Pesqueira; i) Aprova a 27 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 100.000,00 (cem 28 

mil reais) para Projeto de Estatística Pesqueira do Guaiamum; j) Aprova a 29 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 77.451,81(setenta 30 

e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) para Estudo da 31 

dinâmica populacional dos camarões nas Lagoas de Araruama; k) Aprova a 32 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 33 

63.920,97(sessenta e três mil novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos)para 34 

Auxílio a Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama (Combustível e Alimentação), por 35 

1 (um) ano; l) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante 36 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Diagnóstico da localidade de Charqueado, no 37 

município de Saquarema; m) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do 38 

CBHLSJ no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para Estudo da 39 

dinâmica populacional de peixes e camarões na Lagoa de Saquarema; n) Aprova a 40 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 44.215,17 41 

(quarenta e quatro mil duzentos e quinze reais e dezessete centavos) para Projeto do 42 

Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas, no município de 43 
Saquarema. 3 - Assuntos gerais. Onde compareceram os seguintes representantes, conforme 44 

comprovação de presença: Sra. Elisabete (INEA); Sra. Ana Paula Araújo Pereira (FIPERJ); 45 

Eloah Soares (P.M. Iguaba Grande); Sra. Daiana Cabral (P.M. São Pedro da Aldeia); Sr. 46 

Guilherme Moura de Abreu (P.M. Silva Jardim); Sr. Luiz Carlos Teixeira Junior (P.M. Cabo 47 

Frio.); Sra. Denise Marçal Rambaldi (P.M. Casimiro de Abreu); Mauro Paes (IRV); Sr. Diego 48 

Américo de Moraes (OAB-Iguaba Grande); Sra. Kátia Regina Martins (MOMIG); Sr. Arnaldo 49 

Villa Nova (Associação Viva Lagoa); Dalva Mansur (AMEAS); Sulamita Rangel (Observação-50 

CF); Sra. Sandra Bárbara (IPEDS); Sr. Manildo de Oliveira (IFF-CF); Sr. Eduardo Gomes 51 

Pimenta (UVA); Sra. Nathalia Bragança (Concessionária Águas de Juturnaíba); Sra. Amanda 52 

Mendes Bulhões Barbosa (PROLAGOS); Sra. Mayná Coutinho Morais (CEDAE); Sr. 53 
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Francisco da Rocha Guimarães Neto (APAAPP); Dulce Tupy (Colônia Z-24/Saquarema); Sr. 54 

Fernando Barbosa da Silva (Clube Náutico de Araruama); Ricardo Guadagnin (FIRJAN); Sra. 55 

Adriana Saad (CILSJ); Sr. Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Sra. Jéssica Berbat (CILSJ); Sra. 56 

Samara Miranda (CILSJ); Sr. Emídio Fernandes de Souza (Associação Raízes); Valéria (P.M. 57 

Arraial do Cabo); Sthephani (AGRISA); Sr. Daniel (ouvinte); Sr. Fábio (ouvinte). Antes do 58 

início da reunião, a Secretária Executiva, Sra. Adriana Saad, e o Presidente interino, Sr. Eduardo 59 

Pimenta, informaram sobre o encaminhamento de um ofício que visava formalizar o pedido de 60 

um parecer, por parte do INEA, que assegurasse que os recursos dos processos protocolados da 61 

Conta D, referentes a 2019 e 2020, estariam garantidos, sem nenhum desconto. Além disso, 62 

comunicaram que foi solicitada uma inclusão de pauta na 23° Assembleia Geral Extraordinária 63 

do Fórum Fluminense do Comitê de Bacias Hidrográficas para reforçar o pleito; e que, após a 64 

reunião citada, seria dado ciência ao Ministério Público, que esteve acompanhando todo o 65 

processo, na pessoa do Promotor José Alexandre. Logo depois, o Sr. Eduardo Pimenta iniciou a 66 

reunião agradecendo a presença de todos, e prosseguiu para os itens de pauta da reunião. 67 

Abordou-se o primeiro item, sobre a aprovação da minuta da Ata de Reunião do dia 20 de 68 

outubro de 2020. A mesma foi aprovada pelos membros presentes, sem ressalvas. Em seguida, o 69 

Sr. Eduardo Pimenta solicitou a inclusão da pauta que tratava sobre a aprovação da minuta de 70 

resolução que criava o Grupo de Trabalho para revisão do Plano de Recursos Hídricos da 71 

Região Hidrográfica VI (GT Plano de Bacia). A inclusão foi aceita pelos membros presentes. 72 

Avançou-se para o segundo item de pauta, sobre a indicação de membros (titular/suplente) para 73 

representar o CBHLSJ junto ao GT FUNDRHI/CERHI. A Sra. Adriana Saad elucidou que o 74 

que motivou essas indicações foi a mudança da diretoria do CERHI, que tornou necessária a 75 

indicação de novos membros ou validação dos membros atuais; e explanou sobre as tratativas, 76 

no âmbito do mesmo, elucidando que o GT FUNDRHI é um Grupo de Trabalho do CERHI, que 77 

foi criado para tratar sobre questões dos recursos arrestados e que, atualmente, a pauta das 78 

reuniões desse GT era o acompanhamento, junto ao INEA, da liberação de recursos e a 79 

apresentação do andamento dos projetos que tiveram recursos liberados para execução. Ficou 80 

decidido pelos membros presentes, que o Sr. Luiz Carlos Teixeira, da Prefeitura Municipal de 81 

Cabo Frio, e o Sr. Eduardo Pimenta, da Universidade Veiga de Almeida, representariam o 82 

CBHLSJ como titular e suplente, respectivamente. Passou-se, então, para a aprovação das 83 

minutas de resolução, abordando a minuta do item “a”, que aprovava a disponibilização de 84 

recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para 85 

implementação do Sistema de Informações Geográficas do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos 86 

São João (SIG-CBHLSJ). A mesma foi aprovada pela maioria dos membros presentes. Seguiu-87 

se para minuta do item “b”, que aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ 88 

no montante de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) para a Produção de vídeos 89 

educativos sobre os Recursos Hídricos e Unidades de Conservação da RH VI. O Sr. Fernando 90 

Barbosa, do CNA, questionou em quais canais os vídeos seriam divulgados. A Sra. Marianna 91 

Cavalcante, do CILSJ, informou que o escopo técnico do projeto, que traria essas definições, 92 

seria posteriormente construído junto à câmara técnica competente. Entretanto, inicialmente, foi 93 

determinado que fossem divulgados nas mídias sociais do CBHLSJ. Contudo, a instância 94 

competente estaria aberta a sugestões de outros canais de divulgação, no momento da 95 

construção desse escopo técnico. O Sr. Francisco Guimarães, da APAAPP, sugeriu que fosse 96 

divulgado, também, em canais de TV abertos e fechados, escolas, entre outros. A Sra. Adriana 97 

Saad explanou que o material, além de atender o objetivo de divulgação das ações do CBHLSJ, 98 

seria divulgado nos programas de educação ambiental, em escolas, e em todos os eventos que o 99 

Comitê participar. A Sra. Marianna Cavalcante completou que o material em questão também 100 

seria utilizado na implementação do Plano de Comunicação, a ser construído, e dentro do 101 

mesmo, havia a intenção de divulgar todos os materiais, digitais e físicos do CBHLSJ, para as 102 

secretarias municipais de educação, promovendo a educação ambiental dentro da bacia 103 

hidrográfica. Não havendo mais considerações por parte dos membros, a minuta do item ”b” foi 104 

aprovada, sem oposição. As minutas de resolução a seguir foram aprovadas, sem ressalvas: 105 

Minuta do item “c”, que aprovava a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no 106 
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montante de R$ 48.050,41(quarenta e oito mil cinquenta reais e quarenta e um centavos) para 107 

complementar recurso de apoio ao projeto de limpeza do leito do Rio Una; minuta do item “d”, 108 

que aprovava a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 109 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) para complementar recurso para obra de esgotamento 110 

sanitário na localidade de Charqueado, no município de Saquarema; e minuta do item “e”, que 111 

aprovava a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 500.000,00 112 

(quinhentos mil reais) para complementar recurso para obra de esgotamento sanitário no 113 

município de Cabo Frio. Prosseguiu-se, então, para a minuta do item “f”, que aprovava a 114 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 933.574,85 115 

(novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) 116 

remanescentes para projeto de saneamento do município de Casimiro de Abreu. Foi informado 117 

que o custo do projeto apresentado pela prefeitura do município era de R$927.854,34 118 

(novecentos e vinte sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), e, 119 

com isso, sobraria o montante de R$5.720,51. Contudo, para que esse valor não sofresse o 120 

desconto de 30% (trinta por cento), a Sra. Dalva Mansur, do IPEDS, propôs alocar o recurso 121 

remanescente no projeto para exercício de comunicação social dentro da comunidade, visando 122 

conscientizar os moradores sobre a importância de ligarem suas casas à rede de esgoto. A Sra. 123 

Denise Rambaldi, da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, prontificou-se incluir o 124 

componente de campanha de comunicação para ligação na rede de esgoto (Campanha “Se 125 

Liga”), no escopo do projeto, alterando o montante total para R$ 933.574,85 (novecentos e 126 

trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme 127 

solicitado pela Sra. Marianna Cavalcante. A proposta foi aceita pelos membros presentes, 128 

seguido da aprovação da minuta, com a alteração de valor. Seguiu-se para a minuta do item “g”, 129 

que aprovava a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 130 

230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para Projeto de modelagem Hidrodinâmica do Rio São 131 

João. A Sra. Marianna Cavalcante esclareceu que, apesar da rubrica da qual seria feito o aporte 132 

do recurso especificar modelagem hidrodinâmica da bacia do rio São João, o local objeto do 133 

estudo era o Rio Capivari. A Sra. Dalva Mansur manifestou que tal resolução seria recusado 134 

pelo CERHI, pois o recurso foi aprovado para o rio São João, no entanto, o rio Capivari 135 

pertencia a outra sub bacia. E, por isso, o texto da minuta deveria ser enquadrado para utilização 136 

desta rubrica ou deveria alterar sua nomenclatura para viabilizar a aplicação do recurso no rio 137 

Capivari. A Sra. Marianna Cavalcante destacou que a Região hidrográfica dos Lagos São João 138 

era dividida em quatro sub bacias: do rio São João, do rio Una, da Lagoa de Araruama e da 139 

Lagoa de Saquarema. E o rio Capivari estava dentro da bacia do rio São João. A Sra. Dalva 140 

Mansur reforçou que o rio Capivari não estava inserido na sub bacia do rio São João, pois na 141 

verdade o mesmo desagua na Lagoa de Juturnaíba, com grande distância do rio São João. A Sra. 142 

Adriana Saad propôs colocar conforme estava na rubrica, como rio São João, e depois de 143 

resgatado o recurso, o projeto seria trazido para debate, novamente, junto ao subcomitê 144 

competente, e consecutivamente, à Plenária, para decidirem o local de aplicação da verba. 145 

Diante disso, minuta do item “g” foi aprovada, com a alteração supracitada. Continuando para a 146 

minuta do item “h”, que aprovava a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no 147 

montante de R$ 104.550,85 (cento e quatro mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco 148 

centavos) para replicação aplicativo de Estatística Pesqueira, a mesma foi aprovada, sem 149 

manifestações contrárias. Abordou-se a minuta do item “i”, que aprovava a disponibilização de 150 

recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Projeto de 151 

Estatística Pesqueira do Guaiamum. O Sr. Fernando Barbosa questionou qual era o valor 152 

movimentado pela pesca do Guaiamum, via chat. O Sr. Francisco Guimarães afirmou que o 153 

projeto objetivava responder este questionamento, além de outras questões, no que tange ao 154 

ordenamento e o defeso da espécie. Acrescentou que, até o momento, detinham de 155 

conhecimento empírico, apenas. O Sr. Ricardo Guadagnin, da FIRJAN, questionou, via chat, se 156 

para estas estatísticas já havia uma empresa definida ou se seria escolhida via edital. A Sra. 157 

Marianna Cavalcante informou que todos os projetos aprovados pelo comitê, para serem 158 

executados com o recurso da cobrança, eram contratados via edital. O Sr. Fernando Barbosa 159 
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sugeriu alterar o texto da minuta de resolução, colocando “preservação da espécie e do 160 

ecossistema”, pois entendia que a importância maior do projeto era do ponto de vista ambiental, 161 

e não econômico. O Sr. Francisco Guimarães ponderou que sentiu falta de uma justificativa 162 

ambiental, porém, a importância no ponto de vista econômico deveria permanecer. O Sr. 163 

Eduardo Pimenta elucidou que estatística pesqueira se tratava de dimensionamento de estoque, e 164 

não, efetivamente, de ecossistema. A Sra. Ana Paula, da FIPERJ, ratificou a fala do Sr. Eduardo 165 

Pimenta, e complementou que como não era um estudo de avaliação de população, não era 166 

necessário colocar tais justificativas. Concluiu, expondo que, atualmente, as comunidades 167 

pesqueiras agiam de forma irregular, pois praticavam a atividade dentro de uma área protegida, 168 

que não possuía um plano de manejo. Entretanto, a estatística pesqueira era uma das etapas 169 

necessárias para a construção desse plano. Visto isso, a minuta foi aprovada pelos membros 170 

presentes, sem alterações. Avançou-se para a minuta do item “j”, que aprovava a 171 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 77.451,81 (setenta e 172 

sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) para Estudo da dinâmica 173 

populacional dos camarões na Lagoa de Araruama. A Sra. Marianna Cavalcante contextualizou 174 

que na última reunião da Câmara Técnica Institucional Legal, realizada no dia 05 de novembro 175 

de 2020, a minuta foi aprovada com a ressalva de que fosse encaminhada à Plenária a 176 

observação que todo o recurso da rubrica de “Auxílio à Pesquisa” estava sendo disponibilizado 177 

para apenas uma pesquisa, para que seus membros pudessem refletir sobre o assunto, sendo a 178 

observação corroborada pelo Sr. Emídio Fernandes. A Sra. Adriana Saad exprimiu que era 179 

possível fazer o remanejamento do recurso para apoio à pesquisa para 2021 e 2022, caso os 180 

membros desejassem. O Sr. Francisco Guimarães questionou se havia encaminhamento oficial 181 

de outras propostas de pesquisas para serem apoiadas com recurso do CBHLSJ, sendo 182 

informado que não. Assim, o Sr. Francisco Guimarães solicitou que a ressalva fosse 183 

desconsiderada. E ponderou que tal assunto caberia ser comentado em “Assuntos Gerais”, 184 

chamando a atenção dos membros para apresentação das demandas e cumprimento das ações. O 185 

Sr. Emídio Fernandes esclareceu que o intuito da ressalva era para dar base na decisão dos 186 

membros da Plenária, no momento da votação da minuta. Não havendo mais contribuições por 187 

parte dos membros, a minuta do item “j” foi aprovada pela maioria dos membros presentes. 188 

Dando continuidade, seguiu-se para a minuta do item “k”, que aprovava a disponibilização de 189 

recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 63.920,97(sessenta e três mil novecentos e 190 

vinte reais e noventa e sete centavos) para Auxílio à Fiscalização Integrada da Lagoa de 191 

Araruama (Combustível e Alimentação), por 1 (um) ano. Após alteração no texto, no que se 192 

refere a origem da demanda, foi dada uma breve explicação sobre os componentes do escopo do 193 

projeto e sua importância. Não havendo manifestações contrárias, a minuta foi aprovada. 194 

Passou-se para a minuta do item “l”, que aprovava a disponibilização de recursos financeiros do 195 

CBHLSJ no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Diagnóstico da localidade de 196 

Charqueado, no município de Saquarema. A Sra. Daiana Cabral, da Prefeitura Municipal de São 197 

Pedro da Aldeia, questionou sobre ter dois projetos para o mesmo local, ponderando que era 198 

confuso o fato de haver uma minuta de resolução aprovando uma verba para o diagnóstico e, em 199 

paralelo, outra minuta dispondo recurso para contratação da obra, uma vez que o diagnóstico era 200 

quem definia o que precisa ser feito e o custo. A Sra. Marianna Cavalcante esclareceu que se 201 

tratavam projetos distintos: a primeira resolução tinha como objetivo aprovar um valor para 202 

complementação do recurso para a obra, sendo que esta já foi aprovada em reuniões pretéritas; a 203 

outra resolução aprovava destinação para a realização de um diagnóstico na localidade. 204 

Continuou, explicando que a necessidade do diagnóstico surgiu a partir de uma intervenção de 205 

pavimentação e drenagem por parte da Prefeitura, na qual muitas residências ligaram-se a essa 206 

rede de drenagem e, por isso, seria necessário um estudo preliminar para conhecer as condições 207 

atuais da localidade, para que o projeto de saneamento pudesse contemplar todas as 208 

especificidades da região. Sem mais colocações por parte dos membros, a minuta foi aprovada 209 

pela maioria dos membros presentes. Dando continuidade, as seguintes minutas foram 210 

aprovadas, sem ressalvas: minuta do item “m”, que aprovava a disponibilização de recursos 211 

financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para 212 
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Estudo da dinâmica populacional de peixes e camarões na Lagoa de Saquarema; e a minuta do 213 

item “n”, que aprovava a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de 214 

R$ 44.215,17 (quarenta e quatro mil duzentos e quinze reais e dezessete centavos) para Projeto 215 

do Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias Hidrográficas, no município de 216 

Saquarema. Passando para “Assuntos Gerais”, o Sr. Ricardo Guadagnin questionou se houve 217 

destinação de recurso para o projeto de balizamento do Canal Itajuru e Lagoa de Araruama. O 218 

Sr. Luís Faulstich explicou que o assunto foi discutido no âmbito da Câmara Técnica de Pesca e 219 

Aquicultura, no qual o Clube Náutico de Araruama, na pessoa da Sra. Dominique Babelon, 220 

apresentou um pré-projeto de balizamento, não só para o Canal Itajuru, mas para toda a laguna 221 

de Araruama. Concluiu que poderia enviar o material para os membros para que pudessem 222 

retomar as discussões sobre o assunto. O Sr. Eduardo Pimenta ratificou a fala do Sr. Luís 223 

Faulstich, de resgatar o material para retomar o pleito. Em seguida, retornou-se a minuta do item 224 

“o”, que aprovava a criação do Grupo de Trabalho para revisão do Plano de Recursos Hídricos 225 

da Região Hidrográfica VI (GT Plano de Bacia), na qual foi observado que não estava seguindo 226 

a paridade, conforme determinado no seu texto. Sendo assim, por ser tratar de uma instância 227 

com competência consultiva e de encaminhamento, apenas, foi proposto a supressão do termo 228 

“paridade” do texto da minuta. Logo após, a Sra. Dulce Tupy, da Colônia Z-24/Saquarema, 229 

manifestou interesse em participar do GT Plano de Bacia. Sem mais considerações por parte dos 230 

membros, a minuta foi aprovada com a alteração. Seguidamente, a Sra. Adriana Saad agradeceu 231 

a todos os membros da Plenária e a equipe do CILSJ pelo empenho em concluir, com êxito, toda 232 

a proposta ainda em 2020. Acrescentou que a princípio esta era a última reunião de Plenária do 233 

ano de 2020, e que a próxima reunião estaria prevista para final de janeiro, onde seria formada a 234 

Comissão Eleitoral. Comunicou que mais informações sobre o assunto seriam dadas em breve. 235 

A Sra. Sandra Bárbara, do IPEDS, elogiou a organização da reunião, otimizando o tempo da 236 

mesma, e manifestou que era uma pena que alguns membros não tivessem conseguido 237 

participar, devido a problemas de conexão. A Sra. Adriana Saad exprimiu que a próxima 238 

reunião seria realizada em outra plataforma. Ficou decidido que seria feito um teste, antes, com 239 

as pessoas que mais tiveram dificuldades com a plataforma atual, como sugestão do Sr. 240 

Fernando Barbosa. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Eduardo Pimenta 241 

agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião. Deste modo, eu, Samara M. P. da H. 242 

Barros, sob supervisão de Jéssica Cavalcante Berbat, lavro a presente Ata, para que, depois de 243 

lida, aprovada pelos membros do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João e assinada pelo 244 

Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. São 245 

Pedro da Aldeia, 10 de fevereiro de 2020. 246 

 247 

EDUARDO GOMES PIMENTA  

Presidente do CBH Lagos São João 
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