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Ata da Reunião Ordinária da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 1 

João – CBHLSJ. Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e 2 

dezenove, às onze horas iniciou-se a reunião na Casa de Cultura de Araruama, localizada 3 

em R. Comendador Queirós, 148 - Nossa Sra. de Nazaré, Araruama, tendo como pauta 4 

os seguintes assuntos : 1 – Aprovação da minuta da Ata de Reunião (27-05-2019); 2 – 5 

Apresentação e aprovação dos projetos e resoluções, 2.1. Plano de Bacia (Revisão), 6 

 2.2. Monitoramento da Lagoa de Saquarema e Jaconé, 2.3. Projeto de Pesca, 7 

 2.4. Projeto de Educação Ambiental. 3. Assuntos Gerais.  Onde compareceram 8 

os seguintes representantes, conforme lista de presença: Sra. Tatiana Figueira de Mello 9 

(ICMBIO); Sra. Roberta Leocádio Dias (ICMBIO); Sra. Letícia Hitomi Nogami 10 

(FIPERJ); Sr. Claudio Leão Barreto (P.M.A); Sra. Ana Paula Rodrigues de Souza 11 

(P.M.A); Sr. Arildo Mendes de Oliveira (P.M.A.C); Sra. Elenilce Lourenço Rangel 12 

(P.M.A.C); Sra. Daiana Paula da Silva Cabral (P.M.S.P.A); Sr. Ezequiel Moraes dos 13 

Santos (P.M.S.J); Sr. Mario Flavio Moreira (P.M.C.F); Sr. Mauro Jesus Nogueira Paes 14 

(IRV); Sra. Margoth Silvana da Silva Cardoso (OAB – Iguaba); Sra. Ana Maria 15 

Fernandes Muniz Vicente Jardim (Associação Viva Lagoa); Sra. Edna Ferreira Calheiros 16 

Saraiva (AMEAS); Sr. Pedro Paulo Almeida Pinto de Andrade (Associação Raízes); Sra. 17 

Sulamita Rangel de Oliveira (Observação Cabo Frio); Sra. Roberta Cruz (Observação 18 

Cabo Frio); Sra. Dalva Mansur (IPEDS); Sra. Sandra Bárbara de Souza (IPEDS); Sr. 19 

Eduardo Gomes Pimenta (UVA); Sra. Gabriela Negreiros Coutinho (CAJ); Sra. Amanda 20 

Mendes B. Barbosa (PROLAGOS); Francisco da Rocha Guimarães Neto (APAAPP); 21 

Sr. Leandro Coutinho Mattos (Colônia de Pescadores Z-29 Iguaba Grande); Sra. Dulce 22 

Tupy Caldas (Colônia Pescadores Z-24 Saquarema); Sr. Jorge Carmo de Melo (ALA); 23 

Sra. Irene Alves de Mello (ALA); Sr. Fernando Barbosa da Silva (Clube Náutico 24 

Araruama); Sr. Nelson Ferreira da Costa (ITOGRASS), Sr. Renan Ventura (CILSJ); Sr. 25 

Roberto Santos (Obeservação Cabo Frio); Mariana L.L.A Botelho (FIPERJ); Nathália 26 

S.V Bragança (CAJ); Lara Monteiro (IIS); Veronica Maioli (IIS); Thiago Barbosa (IIS); 27 
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Aline Lazoro Ceará (Associação Raízes); Claudia Jamile F.M Guedes (SEMAE – 28 

ARARUAMA); Nathália S.V Bragança (CAJ); Marcio Luís Chagas (LBTP/UFRJ); 29 

Carlos Eduardo de Freitas Guimarães Filho (FIPERJ); Stephanie Buinelti (AGRISA); 30 

Denize (Visitante); Sra. Fernanda Couto Oliveira (CILSJ). O Sr. Leandro Coutinho 31 

iniciou a reunião informando que teria uma inclusão de pauta, incluindo mais duas 32 

resoluções para aprovação. Foi discutida a inclusão das entidades ISS e Unigranrio. O  33 

Sr. Leandro apresentou a Sra. Lara Monteiro e a Sra. Veronica Maioli, representantes do 34 

Instituto Internacional para Sustentabilidade, que demonstraram interesse em participar 35 

do CBHLSJ, a Unigranrio não estava presente. O Sr. Leandro informou que a 36 

documentação apresentada por elas seriam encaminhadas a CTIL para avaliação e 37 

validação de seu cadastro, e posteriormente iria para votação da Plenária do CBHLSJ 38 

para sua validação. A Sra. Adriana pediu a palavra e relatou que as instituições 39 

participantes do CBHLSJ que tiverem três falta consecutivas as reuniões seriam 40 

notificadas e posteriormente desligado da plenária, seguindo o regimento interno do 41 

comitê. Dando continuidade a reunião o Sr. Leandro Coutinho passou para o item de 42 

pauta 1 – Aprovação da minuta da Ata de Reunião (27-05-2019), que foi aprovada 43 

por todos os membros da plenária. Prosseguindo com a reunião, foi passado para o item 44 

de pauta  2 – Apresentação e aprovação dos projetos e resoluções. A primeira 45 

resolução apresentada foi sobre a revisão do Plano de Bacia do CBHLSJ que resolve em  46 

Aprovar a aplicação de recursos financeiros do FUNDRHI-RJ, no montante de R$ 47 

500.000,00 (quinhentos mil reais), para a revisão do Plano de Recursos Hídricos do 48 

Comitê De Bacia Lagos São João. Após lida a resolução, foi aprovada de forma 49 

unanime pelo membro do CBHLSJ. Foi constituído um grupo de trabalho com o intuito 50 

de colaborar com a elaboração do escopo de projeto da revisão plano de recursos 51 

hídricos do CBHLSJ. Irão compor esse grupo de trabalho o ICMBIO, APAAPP, 52 

P.M.S.P.A, UVA, P.M.S.J, P.M.A, ISS, ALA, AMEAS, IRV. Continuando com a 53 

reunião foi passado para o item de pauta 2.2. Monitoramento da Lagoa de 54 
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Saquarema e Jaconé, a resolução foi apresentada e resolve em  aprovar a aplicação de 55 

recursos financeiros do FUNDRHI-RJ, no montante de R$ 150.000,00 (cento e 56 

cinquenta mil reais) para execução do monitoramento da qualidade da água na lagoa de 57 

Saquarema, no município de Saquarema, Rio de Janeiro. A resolução foi aprovada 58 

pelos membros do CBHLSJ, com a abstenção do ICMBIO. A Sra. Tatiana justifica a 59 

sua abstenção na votação da resolução, pois segundo ela, é necessário um maior 60 

detalhamento dos projetos que estão sendo apresentados para votação. Ela relata que foi 61 

solicitado o envio desses projetos com antecedência, porem nenhum deles foi 62 

repassado, apenas as resoluções. O Sr. Francisco sugeriu que nesse grupo de trabalho 63 

que foi criado, fosse elaborada uma minuta de escopo de projeto contendo algumas 64 

especificações a serem seguidas por aquelas pessoas que fossem apresentar um projeto 65 

ao comitê, facilitando assim o entendimento de todos. A Sra. Adriana informou que já é 66 

seguido um modelo ofertado pelo CEHRI para elaboração de escopo de projeto, e que 67 

esse modelo é seguido por todos os outros comitês, caso houvesse a necessidade ele 68 

poderia ser acrescentado conforme solicitação dos membros do CBHLSJ. Dando 69 

continuidade foi apresentada a resolução que trata sobre o monitoramento da Lagoa de 70 

Jaconé que aprovar a aplicação de recursos financeiros do FUNDRHI-RJ, no montante 71 

de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para execução do monitoramento da qualidade da 72 

água na Lagoa de Jaconé no município de Saquarema, Rio de Janeiro. A resolução foi 73 

aprovada pelos membros do CBHLSJ, com a abstenção do ICMBIO. A Sra. Dulce 74 

demonstrou insastifação ao alegar que a Lagoa das Marrecas está “podre” e que não 75 

recebe nenhuma ação do CBHLSJ, porém a Lagoa de Jaconé, que segundo ela esta 76 

limpa, recebe um investimento de R$ 70.000,00. O Sr. Leandro solicitou que a Sra. 77 

Dulce encaminha-se esse assunto para a plenária para que assim pudesse debate-lo, 78 

tendo em vista que o CBHLSJ não tinha conhecimento dessa informação. Seguindo 79 

com a reunião, foi passado para o item de pauta 2.3. Projeto de Pesca, que resolve em 80 

aprovar a aplicação de recursos financeiros do FUNDRHI-RJ, no montante de R$ 81 
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224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), para a elaboração do Programa de 82 

Estatística de Recursos Pesqueiros da Região Hidrográfica VI - Lagos São João. Foi 83 

explicado pela Sra. Adriana que esses R$ 224.000,00 seriam divididos em R$ 84 

100.000,00 para Bacia do Rio São João, e R$ 124.000,00 para as lagunas de Araruama 85 

e Saquarema. A FIPERJ questionou se o que estava sendo aprovado na resolução teria 86 

que ser seguido no projeto, tendo em vista que o projeto que será feito para a Bacia do 87 

Rio São João é completamente diferente do que será feito para as lagunas de Araruama 88 

e Saquarema. O Sr. Arildo explicou que a aprovação das resoluções só garante a rubrica 89 

de onde será feito o investimento, quanto ao projeto e o modo que ele será feito, 90 

dependerá do termo de referência e do escopo do projeto que será apresentado. A 91 

resolução foi aprovada, porem o ICMBIO se absteve, alegando a falta de conhecimento 92 

do projeto que será feito nas lagoas de Araruama, pontuando novamente a sua 93 

insatisfação quanto à clareza nas informações que foram apresentados. A Sra. Edna 94 

questionou sobre o que é necessário para que houvesse uma clareza maior por parte da 95 

ICMBIO. A Sra. Tatiane informou que são necessárias informações mais técnicas dos 96 

projetos que serão aprovados, como seus escopos, objetivos, metodologias e etc. A Sra. 97 

Ana Paula Rodrigues orientou a Sra. Tatiane a participar da CTIL, que com isso ela 98 

ficaria por dentro de todas as informações necessárias. O Sr. Mário Flavio pediu a 99 

palavra e pontuou que na verdade o que estava sendo votado nesta reunião é uma 100 

dotação orçamentária, e não a aprovação de nenhum projeto, pois após aprovado esta 101 

dotação será feito um termo de referência e depois um escopo de projeto, para após isso 102 

ser votado a aprovação ou não de um projeto. O Sr. Arildo reforçou que a plenária não 103 

é o local apropriado para discussão de aprovação de projetos, pois isso deve ser feito 104 

em câmaras técnicas. A Sra. Tatiane afirma que sabe que se trata de uma dotação 105 

orçamentaria, porem, não custa nada ao CBHLSJ encaminhar os escopos de projetos, 106 

para que assim todos os integrantes da plenária tivessem conhecimento do que estava 107 

sendo proposto. A Sra. Ana Paula informou que na ultima reunião de plenária havia 108 
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sido acordado que todas essas informações teriam que ser disponibilizadas a todos os 109 

membros da plenária. Tudo o que teria sido em câmaras técnicas e subcomitês, 110 

deveriam ser repassados a todos os membros do CBHLSJ, mesmo que estes não 111 

fizessem partes dessas câmaras técnicas, tendo em vista deixar todos os membros 112 

atualizados sobre os assuntos que vem sendo debatidos. O Sr. Leandro reforçou a 113 

delegatária que após qualquer reunião feita pela CBHLSJ todo o material deve ser 114 

disponibilizado para os membros, conforme fora acordado. A Sra. Adriana Saad 115 

comentou que haviam sido encaminhados todos os projetos, com exceção ao de pesca 116 

que tinha sido apresentado dois dias antes na reunião da CTIL, não havendo assim 117 

tempo hábil para seu envio. A Sra. Dalva sugeriu uma proposta de aprovação de 118 

projetos, que é feita em apenas uma folha contendo o objetivo geral, justificativa, 119 

população alvo do projeto, metodologia de trabalho, possíveis parceiros, objetivos 120 

específicos, produtos do projeto e os custos. Ela informou que disponibilizará esse 121 

modelo para os integrantes da plenária, para que assim todos os que forem fazer um 122 

projeto possam seguir esse modelo para evitar futuras discussões. Seguindo com a 123 

reunião foi apresentada a resolução sobre o auxilio a pesca que resolve em aprovar a 124 

aplicação de recursos financeiros do FUNDRHI-RJ, no montante de R$ 28.736,97 125 

(vinte e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), para o 126 

auxílio na fiscalização do defeso na Laguna de Araruama, conforme a INI MPA/MMA 127 

nº 02/2013. A resolução foi aprovada por todos os membros da plenária. Dando 128 

continuidade a reunião passando para o item de pauta 2.4. Projeto de Educação 129 

Ambiental, foi apresentada a resolução que resolve em aprovar a aplicação de recursos 130 

financeiros do FUNDRHI-RJ, no montante de R$ 202.000,00 (duzentos e dois mil 131 

reais), para a realização de curso de capacitação em recursos hídricos para membros e 132 

convidados do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João. A Sra. Dulce questionou 133 

se nessa verba aplicada a esse curso estava incluído o projeto Gênero e Agua. A Sra. 134 

Dalva respondeu que não, pois para esse projeto já havia sido aprovada uma verba em 135 
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2013. A Sra. Dulce afirma que é preciso esclarecer aonde foi parar está verba, pois ela 136 

já vem questionando há muito tempo o andamento deste projeto, porém ninguém 137 

esclarece. A Sra. Dalva esclareceu que esse projeto havia sido aprovado em uma 138 

câmara técnica em 2013, e que essa verba já havia sido aprovada e sua verba já esta 139 

liberada, e com isso seria necessária somente colocar como ponto de pauta em uma 140 

próxima reunião para assim discutir a aplicação. A Sra. Edna reforçou que apresentou 141 

esse projeto em 2013 e que ele havia sofrido alguns ajustes para se enquadrar ao 142 

comitê, com a devolução do dinheiro que havia sido arrestado, agora esse projeto pode 143 

ter continuidade no CBHLSJ. A Sra. Dulce solicitou que na próxima plenária fosse lhe 144 

concedida um tempo para fazer uma apresentação a todos os integrantes da plenária. 145 

Com isso a resolução de projeto de educação ambiental foi aprovada por todos os 146 

membros. Dando continuidade a reunião foi apresentada resolução a ser aprovada que 147 

trata-se da destinação de recursos financeiros do CBHLSJ, para a elaboração do Plano 148 

de Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna de Araruama. Está resolução resolve em 149 

aprovar a aplicação de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 300.000,00 150 

(trezentos mil reais) para elaborar o Plano de Ordenamento de Usos Múltiplos da 151 

Laguna de Araruama do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João. A Sra. Dulce 152 

questionou se Usos Múltiplos é só para a lagoa de Araruama, pois na visão dela a lagoa 153 

de Saquarema também necessita de um projeto desta magnitude. Ela afirma um 154 

descontentamento com o CBHLSJ que, segundo ela, visa muito projetos para Araruama 155 

se esquecendo de Saquarema. A Sra. Ana Paula esclareceu que quando foi proposto um 156 

plano de ordenamento pelo Subcomitê Araruama, o Subcomitê Saquarema optou pelo 157 

monitoramento de sua lagoa. O Sr. Leandro reforçou a Sra. Dulce que é necessário que 158 

se participe do Subcomitê para resolver essas questões, pois a plenária nada pode fazer 159 

quanto a isso. A Sra. Ana Paula pediu para que a instituição que a Sra. Dulce representa 160 

estivesse presente nas próximas reuniões para ouvir os desativo ditos por ela na 161 

plenária. A Sra. Dulce afirma que desativo e quem pensa somente na Lagoa de 162 
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Araruama. Após esses esclarecimentos, está resolução foi aprovada por todos os 163 

membros da plenária. Dando continuidade foi apresentada a resolução que abordava a 164 

destinação de recursos financeiros do CBHLSJ, para a implementação do Plano de 165 

Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna de Araruama. Esta resolução resolve em 166 

aprovar a aplicação de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 197.885,28 167 

(cento e noventa e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), 168 

para a implementação do Plano de Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna de 169 

Araruama do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João. Não havendo nenhum 170 

contrário, a resolução foi aprovada por todos. Passando para assuntos gerais o Sr. 171 

Leandro Coutinho informou que tem algumas pessoas no grupo de whatsapp e no grupo 172 

de e-mail que não fazem partes mais do CBHLSJ, sendo assim eles seriam excluídos de 173 

todos esses grupos. A Sra. Roberta demonstrou a insatisfação com a demora em que a 174 

reunião tem sido conduzida, ela pede para que seja otimizada as próximas reuniões 175 

controlando o tempo da fala das instituições e pediu que todos respeitassem as falas das 176 

outras pessoas. A Sra. Dulce solicitou um tempo na próxima reunião de plenária para 177 

que ela pudesse apresentar o projeto Gênero e Água. Os integrantes que participaram 178 

do ultimo ECOB contaram as suas experiências no evento, detalhando seus 179 

aprendizados e descobertas nesse evento. Não havendo nenhum outro assunto a ser 180 

tratado, a reunião foi encerrada. Deste modo, eu, Renan Ventura Correia (Estagiário 181 

CBHLSJ), lavro a presente Ata, para que, depois de lida, aprovada pelos membros do 182 

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João e assinada pelo Presidente do Comitê de 183 

Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. São Pedro da Aldeia, 184 

05 de agosto de 2019. 185 

 

Leandro Coutinho de Mattos  

Presidente do CBH Lagos São João 


