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

CBHLSJ. Ao decimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas  iniciou-se a 2 

reunião na Sede da Concessionária PROLAGOS, localizada em Balneário, São Pedro da Aldeia, tendo 3 

como pauta os seguintes assuntos: 1. Apresentação sobre o andamento das atividades  do Grupo de 4 

Trabalho do TAC/FUNDRHI; 2.Avaliação dos projetos de saneamento para os municípios de 5 

Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia; 3. Aprovação das resoluções do CBHLSJ que 6 

dispõem sobre a utilização de recursos do FUNDRHI para a execução de projetos de saneamento 7 

nos municípios de Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Onde compareceram os 8 

seguintes representantes, conforme lista de presença: Sr. Valdemir Dias da Silva (INEA); Sra. Ana 9 

Paula Araújo Pereira (FIPERJ); Sra. Ana Paula Rodrigues (Prefeitura Municipal de Araruama); Sr. 10 

Marcio Croce Brasil (Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo); Sra. Lilian Martins (Prefeitura 11 

Municipal de Arraial do Cabo); Sr. Leandro Coutinho (Prefeitura Municipal de Iguaba Grande); Sr. 12 

Ezequiel Morais (Prefeitura Municipal de Silva Jardim); Sr. Mario Flavio Moreira (Prefeitura de Cabo 13 

Frio); Sr. Hamber Carvalho (Prefeitura Municipal de Búzios); Sra. Selma Moraes Pereira (MOMIG); 14 

Sra. Dulce Tupy (Instituto Lagrange); Sr. Arnaldo Villa Nova (Associação de defesa Lagoa de 15 

Araruama); Sr. Emídio Fernandes de Souza (NEABC); Sr. Flavio Antônio da Costa Gomes 16 

(Associação Observação Araruama); Sr. Luiz Carlos Teixeira Jr. (UVA); Sra. Dalva Rosa Mansur 17 

(IPEDS); Sra. Sandra Barbara (IPEDS); Sra. Gabriela Negreiros Coutinho (CAJ);  Sra. Keila Ferreira 18 

da Silva (PROLAGOS); Sr. Francisco da Rocha Guimarães (Associação dos Pescadores Artesanais e 19 

Amigos da Praia Pitória); Sr. Cícero Vanderley Neto (Colônia de Pescadores de Iguaba Grande Z29); 20 

Sr. Rogério Oliveira de Souza (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Baleia); Sr. 21 

Nelson Ferreira da Costa (ITOGRASS); Sr. Pedro Paulo (NEABC); Sr. Igor Basílio (NEABC); Sr. Eli 22 

Cardoso (NEABC); Sr. Neilson M. da Silva (Praia do Siqueira); Sr. Orlando Pacheco (NEABC); Sr. 23 

Kristen Furtado ( Praça da Vela); Sr. Peter Dan (Praça da Vela); Sr. Marcos Araújo (PROLAGOS); Sr. 24 

José Renato (INEA);  Sr. Edson Soares (CAJ); Sra. Ana Caroline Leitão (SAGAT); Sr. Luciano Silva 25 

Pinto (Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia); Sr. Davi Ohana (NEABC); Sra. Stephanie Freitar 26 

(NEABC); Sr. Meraldo Pereira (Sobara); Sra. Jorgenite Pereira (Sobara); Maria Auxiliadora (NEABC); 27 

Sr. Roberto M. (NEABC); Sra. Letícia H. Nagami (FIPERJ); Sr. Fabio Oliveira (NEABC); Sr.Izaias 28 

Andrade (COGEM); Sra. Tatiane Araújo (SEAS). O Sr. Leandro Coutinho, presidente do CBH Lagos 29 

São João, iniciou a reunião agradecendo aos presentes e dando alguns esclarecimentos. Em seguida, o 30 

Sr. Leandro Coutinho solicitou que a Sra. Adriana Saad tomasse a palavra para iniciar a reunião pelo 31 

item de pauta 1 “Apresentação sobre o andamento das atividades  do Grupo de Trabalho do 32 

TAC/FUNDRHI”, A Sra. Adriana Saad iniciou com uma rodada de apresentações, e logo após 33 

agradeceu a presença de todos. Dando continuidade ela fez um Brevê histórico sobre os recursos do 34 

FUNDRHI que haviam sido capitados em 2016 no valor de R$ 9.000.000,00 para o CBHLSJ e que 35 

através do fórum foi aberto uma ação no ministério publico que gera um TAC, sobre a coordenação do 36 

promotor Dr. Alexandre, que foi assinado junto ao Consórcio, GEVAP E ao INEA. Através desse TAC 37 

foi construído um grupo de trabalho que possui um representante de cada instituição e a Secretária de 38 

Fazenda do estado, o grupo iniciou as atividades em dezembro, e todos os  meses, acontecem reuniões 39 

periódicas, assim com o andamento do trabalho o arresto total foi de aproximadamente 40 

R$200.000.00,00 que serão distribuídos de forma proporcionalmente aos 9 Comitês , em primeiro lugar 41 

o Comitê Guandu ficará com mais de  R$ 100.000.000,00 o Comitê Baia da Guanabara com um pouco 42 

mais de R$ 30.000.000,00, o restante do dinheiro ficaria dividido para os outros 7 Comitês. O CBHLSJ 43 
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detêm um montante aproximado de R$ 11.000.000,00, devido ao arrendamento e aos 4 anos de 44 

vigência, desse valor detido, 70% deverão ser investidos em saneamento conforme a legislação. O 45 

Ministério Publico recomendou que todo mês a partir de março deverá ser pago pelo estado                              46 

R$10.000.000,00 na conta dos Comitês que serão distribuído através de projetos, o Comitê que 47 

apresentar o projeto aprovado junto ao INEA será o primeiro a capitalizar esse dinheiro e  irá seguir 48 

assim ate todos os Comitês serem atendidos.  A Sra. Adriana Saad ressaltou a importância das 49 

Prefeituras na participação na elaboração do projeto, pois apesar do Comitê ter autonomia para atuar, as 50 

Prefeituras são quem sabem onde está necessitando mais o investimento desse dinheiro para a área de 51 

saneamento na cidade. A Sra. Dalva pediu a palavra para esclarecer que todos os projetos devem ser 52 

enquadrados no DPA de 2015 e no DPA de 2018, tantos os projetos de saneamento tanto quaisquer 53 

outros tipo de projeto. Dando seguimento a reunião no item de pauta 2 “Avaliação dos projetos de 54 

saneamento para os municípios de Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia”, a Sra. 55 

Adriana Saad passou a palavra para o Sr. Edson Soares da CAJ que iniciou a apresentação de uma 56 

proposta inicial para o Projeto Esgotamento Doméstico Quilombo Sobara, que consiste em um Sistema de 57 

Coleta dos Esgotos comunitário (por gravidade) Biossistema Integrado com Biodigestor , Filtro Biológico e 58 

Zona de Raízes. Ele apresentou a metodologia do projeto, todos os cuidados que serão tomados, as 59 

características da região e dos moradores, o valor que será investido e a qualidade de vida que trará para a 60 

comunidade. Ao final da apresentação a Sra. Dora questionou como foi a abordagem da CAJ com os moradores 61 

para a implementação desse projeto no local, o Sr. Edson Soares explicou que ainda não foi feita a abordagem 62 

aos moradores pois trata-se ainda de uma proposta para o local, e assim que aprovada essa proposta o contato 63 

com os moradores será feita de maneira mais especifica e preparada pela prefeitura. A Sra. Adriana Saad 64 

complementou que a proposta foi apresentada para a prefeitura de Araruama e que a mesma foi quem viu a 65 

necessidade para a comunidade e que a partir daí  a  CAJ se prontificou a fazer um estudo para ser feita a 66 

proposta. A Sra. Ana Paula Rodrigues ressaltou o fato de terem trazidos representantes da comunidade para a 67 

reunião para que eles tivessem ciência do que está sendo proposto para levar a comunidade que realmente se tem 68 

uma proposta palpável e que será feita a obra quando aprovada. A Sra. Sandra questionou sobre a manutenção do 69 

sistema, e foi esclarecido que não existe manutenção e sim a conservação do local e que a CAJ assumiria essa 70 

conservação, pois foi feito o investimento no local. Prosseguindo com a reunião no item de pauta 3 71 

“Aprovação das resoluções do CBHLSJ que dispõem sobre a utilização de recursos do FUNDRHI 72 

para a execução de projetos de saneamento nos municípios de Araruama, Iguaba Grande e São 73 

Pedro da Aldeia’’, a palavra foi passada ao Sr. Weslley da PROLAGOS que apresentou uma  proposta para 74 

compensação em São Pedro da Aldeia com a construção de uma Elevatória e Linha de Recalque em São João 75 

num investimento de R$ 583.708,09 abrangendo uma construção de elevatória 20 l/s, 347m de linha de recalque 76 

em PEAD de 160mm e uma caixa de areia com canais individuais e comportas de acionamento , outra localidade 77 

atendida será a Praia do Sudoeste com uma Rede Coletora  com um investimento de R$ 817.183,43 com a 78 

construção de uma elevatória de 17 l/s , 1803m de rede coletora de esgoto PVC DN 150mm e 30 ligações de 79 

esgoto, será feito ainda em São Pedro da Aldeia uma Rede Coletora  na UPA com um investimento de R$ 80 

285.756,64 com a construção de uma elevatória 1 l/s, 236m de rede coletora de esgoto  PVC DN 150mm e 3 81 

ligações de esgoto. Em Iguaba Grande foi proposto uma rede coletora em Santa Clara num investimento de R$ 82 

1.053.574,85 com a construção de uma elevatória 20 l/s, 1.665m de rede coletora de esgoto PVC DN 83 

150/200mm e 109 ligações de esgoto. No total para compensação de  São Pedro da Aldeia  e Iguaba Grande 84 

ficou em um valor total geral de R$ 2.740.223,01. Foi questionado pelo Sr. Alexandre quando que seria o prazo 85 

do inícios das obras, A Sra. Adriana explicou que esse projeto já havia sido aprovado anteriormente e que já 86 

estava em fase de licitação , porem devido a um problema de data no contrato ele teve que atualizado com 87 

valores dos dias atuais , o projeto já foi aprovado e depositado num valor aproximado de R$ 1.400.000,00 e que 88 



  
Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São 

João e Una 
 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

houve uma diferencia de R$ 100.000,00 porem a Prefeitura de São Pedro da Aldeia iria arcar com a diferença 89 

para assim poder executar o projeto. Foi questionado como que é feito este processo de licitação, A Sra. Adriana 90 

explicou que quem faz o processo de licitação e o Consórcio como entidade delegatária e que e aberto uma conta 91 

no banco exclusivamente para captar os valores desse projeto. A Sra. Adriana esclareceu que as áreas escolhidas 92 

em São Pedro da Aldeia e Iguaba foram discutidas na câmara técnica de saneamento, passou pela planária e 93 

assim foi uma decisão em conjunto para as áreas que necessitavam mais desse investimento. O Sr. Marco 94 

Aurélio questionou se em São João só seria feito algo a respeito do esgoto sa partir de quando esse projeto 95 

entrasse em vigor, pois a situação no bairro e que o esgoto vaza diariamente 24 horas ao dia, o Sr. Wesley 96 

explicou que é enviado um caminhão limpa fossa para sanar os problemas de forma provisória, pois é necessária 97 

a construção dessa elevatória para solucionar está situação de uma vez. Os Após o término da apresentação os 98 

dois projetos foram aprovados de forma unanime. O  Sr. Leandro Coutinho deu continuidade a reunião passando  99 

para os  assuntos gerais informando que haverá uma transferência de recursos através da AGENERSA 100 

provenientes de multas das Concessionárias. Não Havendo nenhum outro assunto a ser discutido o Sr. Leandro 101 

Coutinho encerrou a reunião. Deste modo, eu, Rena Ventura Correia (CILSJ), lavro a presente Ata, para 102 

que, depois de lida, aprovada pelos membros do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João e 103 

assinada pelo Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. 104 

São Pedro da Aldeia, 06 de fevereiro de 2019. 105 
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Leandro Coutinho Mattos 108 

Presidente do CBH Lagos São João 109 


