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

João – CBHLSJ. Ao decimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e 2 

dezenove, às dez horas iniciou-se a reunião na Sede da Prefeitura de Iguaba Grande, 3 

localizada em Centro, Iguaba Grande, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1) 4 

Criação da Comissão Eleitoral para o Processo Eleitoral do CBHLSJ (Biênio 2019-5 

2020); 2) Aprovação do Edital de Processo Eleitoral do CBHLSJ (Biênio 2019-6 

2020); 3) Projeto de esgotamento sanitário para o município de Rio das Ostras; 4) 7 

Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João; 5) Calendário 8 

de reuniões do CBHLSJ; 6) Situação da barragem de Juturnaíba. Onde 9 

compareceram os seguintes representantes, conforme lista de presença: Sra. Tatiana 10 

Figueira de Mello (ICMBIO); Sr. Valdemir Dias da Silva (INEA); Sra. Ana Paula 11 

Araújo Pereira (FIPERJ); Sra. Ana Paula Rodrigues Souza (Prefeitura Municipal de 12 

Araruama); Sra. Lilían Martins (Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo); Sr.  Leandro 13 

Coutinho (Prefeitura Municipal de Iguaba Grande); Sr. Eduardo Pimenta (Prefeitura 14 

Municipal de Cabo Frio);  Sr. Danilo Villa ( Prefeitura de Saquarema); Sr. Hamber 15 

Carvalho (Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios); Sr. Carlos Tucci (Prefeitura 16 

Municipal de Armação dos Búzios); Sr. Renato Alves Ferreira (Prefeitura Municipal de 17 

Rio das Ostras); Sra. Kátia Regina Martins de Souza (MOMIG);  Sra. Dulce Tupy 18 

(Instituto Lagrange de Pesquisas Cientificas e Ambientais); Sr.  Arnaldo Villa Nova 19 

(Associação de Defesa da Lagoa de Araruama); Sra. Edna Ferreira Calheiros Saraiva 20 

(AMEAS); Sr. Emídio Fernandes de Souza (NEABC); Sr. Charles Dahan (OADS); Sr. 21 

David Barreto Aguiar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 22 

Janeiro); Sr. Luiz Carlos Teixeira Jr.( Universidade Veiga de Almeida); Sra. Dalva Rosa 23 

Mansur (IPEDS); Sra. Sandra Barbara (IPEDS); Sr. Carlos Alberto Vieira Gontijo 24 

(Concessionária Águas de Juturnaíba); Sra. Gabriela Negreiro Coutinho (Concessionária 25 

Águas de Juturnaíba); Sra. Amanda Bulhões (PROLAGOS); Sra. Mayná Coutinho 26 

(CEDAE); Sr. Cícero Vanderley Neto (Colônia de Pescadores de Iguaba Grande Z29); 27 

Sra. Dominique Babelon (Clube Náutico de Araruama); Sr. Fernando Marques 28 

(AGRISA); Sr. Nelson Ferreira da Costa (ITOGRASS); Sr. Antonio Ribeiro; Sr. Tatiane 29 

Araujo (INEA); Lívia Lisle (Comunicação Iguaba); Sr. Nelson; Sr. Cleyton do Carmo 30 

(IFRJ); Sra. Mônica Andrade; Sra. Stephanie Freitas (Ass. Raízes); Sr. Gabriel Ribeiro 31 

(Ass. Raízes); Sra. Jessica Guimaldi Sanna (Asso. Raízes); Sr. Renato A. Ferreira 32 

(SEMAP); Sra. Leticia Hitomi (FIPERJ); Sra. Nathielli Viviani (Prefeitura De 33 

Araruama); Sr. Sergio Ribeiro (Prefeitura De Araruama); Sr. Daniel Luz (NEABC); Sra. 34 

Andrea (Prefeitura Municipal de Iguaba); Sr. Davi Ohana (NEABC); Sr. Elvas 35 

(IHGAIG); Sra. Maria (CAJ); Sr. Fabio Oliveira dos Santos (ASS. Raízes); Sra. Silvana 36 
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Echude (CAJ); Sra. Priscila Barrosa (Prefeitura de Saquarema); Sra. Fernanda Couto 37 

Oliveira (CILSJ); Sra. Adriana Saad (CILSJ); Sr. Renan Ventura (CILSJ); Sra. Amabile 38 

Ferreira (CILSJ); Sr. Luis Fernando (CILSJ). O Sr. Leandro Coutinho, presidente do 39 

CBH Lagos São João, iniciou a reunião agradecendo aos presentes e fez uma rodada de 40 

apresentação. Em seguida deu início aos itens de pauta alegando que deveria ser retirado 41 

o item de pauta 3) Projeto de esgotamento sanitário para o município de Rio das 42 

Ostras, pois o mesmo não havia sido discutido na câmara técnica de saneamento devido 43 

ao cancelamento da reunião, não podendo assim ser discutido em plenária antes de o 44 

assunto ser abordado pelos integrantes da mesma, não havendo contrários, foi aprovada 45 

a retirada. Antes de dar continuidade aos demais itens de pauta, o Sr. Leandro pontual 46 

que seria necessária a inclusão do município de Rio das Ostras junto ao CBHLSJ pois 47 

eles fazem parte do mesmo e não estavam inscrito como poder público junto a 48 

composição do comitê, a Sra. Tatiane Araújo orientou para que se fosse aberto vaga para 49 

cada um dos outros segmentos, passando assim de dezoito para dezenove integrantes por 50 

segmento, para que houvesse igualdade nas decisões, o comitê passou assim a ser 51 

composto por 57 instituições, a Sra. Dalva Mansur foi contra a alteração no regimento, 52 

alegando que teria que ter passado pela CTIL para uma análise mais aprofundada , e que 53 

não e assim que se resolve uma alteração no regimento, o Sr. Leandro Coutinho afirmou 54 

que o Plenário e soberano nas decisões e que se ali fosse decido, seria feito, sendo assim  55 

foi aprovado esta alteração. Passando para o item 2) Aprovação do Edital de Processo 56 

Eleitoral do CBHLSJ (Biênio 2019-2020), Foi esclarecido pela Sra. Adriana Saad que 57 

após a aprovação do edital irá ocorrer um prazo para a inscrição no CBHLSJ das 58 

instituições, e que cada segmento interessado deverá levar a documentação no CILSJ 59 

para poder se habilitar a fazer parte do comitê. A Sra. Amabile informou que trouxe a 60 

versão do edital com as alterações feitas pelo INEA para que todos tenham ciência. 61 

Citando alguns exemplos das alterações ela observou a alteração da data do biênio que 62 

passaria para o dia 11/02. A Sra. Adriana Saad explicou que em todos os comitês existe 63 

um padrão de eleição, e que o correto e que o biênio dure de fevereiro a fevereiro, porem 64 

ao longo do tempo o biênio foi iniciado no final de março, e que será decidido a data das 65 

eleições, e no final esse biênio iria terminar em fevereiro para ajustar a eleição do 66 

CBHLSJ junto aos outros comitês. Foi Proposto pelo Sr. Leandro que as eleições 67 

ocorressem no dia 29/03/2019 e não ao dia 01/04/2019, todos aprovaram esta data. Foi 68 

incluído no setor de usuários o turismo, no setor de sociedade civil a vaga será para 69 

ensino e pesquisa, no setor público foi incluído a Prefeitura de Rio das Ostras. A Sra. 70 

Amabile informou que não houve nenhuma alteração importante e que os tópicos serão 71 

presididos pela comissão eleitoral que não estava muito claro no texto anterior. Uma 72 
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dúvida foi levantada pelo Sr. Arnaldo no tocante a que toda vez que tem eleições as 73 

instituições tem que apresentar uma série de documentos para se habilitar na plenária, 74 

não a ser candidato, a pergunta e que se será necessário apresentar todos esses 75 

documentos, a Sra. Dalva informa que não e preciso pois está previsto no regimento que 76 

as instituições que já fazem parte do comitê por dois anos, podem  renovar suas 77 

participações sem a necessidade de apresentar novamente os documentos, isso se chama 78 

recondução e está constando no regimento interno, se houver alguma mudança na 79 

diretoria , ou estatuto dessas intuições fazem a informações através de carta, só as novas 80 

intuições que irão participar do comitê será necessária a apresentação de documentos. A 81 

Sra. Dulce pediu para que seja retirado o nome “rurais” do Sindicato dos Trabalhadores 82 

Rurais, pois todos os lugares onde se encontram essas intuições não são rurais, O Sr. 83 

Luiz Carlos propõe que ao invés de retirado o nome, seja acrescentado a palavra 84 

“Urbanos”, ficando assim como “Sindicato de Trabalhadores Rurais e Urbanos”, para 85 

que não seja seciado o direito dos trabalhadores rurais junto ao comitê. Uma observação 86 

foi feita citando o tempo do biênio informado no edital que não seria 2019-2020, e sim 87 

2019-2021, pois o mesmo não terminaria mais no dia 31/12/2020 e sim em março de 88 

2021. A Sra. Adriana informou que faria as correções e enviariam os documentos 89 

atualizados a todos, assim foi aprovado o edital pelos membros do comitê. Passando 90 

para o item 1) Criação da Comissão Eleitoral para o Processo Eleitoral do CBHLSJ 91 

, o Sr. Leandro Informou que a comissão teria que ser formado por dois integrantes de 92 

cada segmento do CBHLSJ e que essa comissão seria feita exclusivamente para o 93 

processo eleitoral, tendo como finalidade fiscalizar a tramitação dos documentos 94 

referentes a eleição, verificar quem poderá participar da eleição, se alguém deverá ser 95 

impugnado, etc. A Sra. Dalva informou que para ser integrante desta comissão tem que 96 

ser inscrito no CBHLSJ segundo a legislatura, para a sociedade civil ficou decidido 97 

como titular o Sr. David Barreto Aguiar (Instituto Federal de Educação, Ciência e 98 

Tecnologia do Rio de Janeiro) e o suplente será o Sr. Luiz Carlos Teixeira Jr.( 99 

Universidade Veiga de Almeida), para o poder público ficou decidido como titular o Sr. 100 

Carlos Tucci (Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios) e como suplente a Sra. 101 

Lilían Martins (Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo), no segmentos de usuários 102 

ficou decido como titular a Sra. Gabriela Negreiro Coutinho (Concessionária Águas de 103 

Juturnaíba) e como suplente a Sra. Amanda Bulhões (PROLAGOS). Dando seguimento 104 

a reunião o Sr. Leandro abordou o item 4) Plano de Recursos Hídricos da Região 105 

Hidrográfica Lagos São João. O Sr. Arnaldo informou que já havia sido comentado 106 

esse tema na câmara técnica de monitoramento, e que o plano de bacia do CBHLSJ está 107 

desatualizado e que era necessário refazer o material, esse recurso da confecção será no 108 
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valor aproximado de R$ 500.000,00 e será retirado da verba destinada ao 109 

monitoramento, que atualmente e de aproximadamente R$ 2.400.000,00, ele ainda 110 

informou que já havia sido aprovado a destinação dessa quantia na câmara técnica de 111 

monitoramento. A Sra. Dulce questionou se será contratado um técnico para elaboração 112 

desse novo plano, qual seria o procedimento adotado para a confecção dele, o Sr. 113 

Arnaldo informou que será feito um processo licitatório para que uma empresa 114 

capacitada possa junto ao comitê, elaborar um novo plano de recursos hídricos. A Sra. 115 

Adriana enfatizou que a realização de um novo plano é uma solicitação do CEHRI pois 116 

se trata de um material muito desatualizado, será necessária a elaboração e um termo de 117 

referência na câmara técnica e após essa etapa será feito um escopo de projeto para ser 118 

aprovado pela plenária, para após aprovação da mesma, ser encaminhado para o CILSJ a 119 

fim de que seja feita a contratação por processo de licitação. A Sra. Sra. Mayná sugeriu 120 

que fosse feito um grupo de trabalho para elaboração desse escopo de projeto, a fim de 121 

que não seja feita apenas pela câmara técnica de monitoramento, pois pode abranger 122 

assuntos que sejam necessárias atuações de outras pessoas, a Sra. Adriana informou que 123 

apenas o escopo do projeto poderia ser discutido nesse grupo de trabalho, pois o termo 124 

de referência trata de assuntos mais específicos, e competentes a câmara técnica de 125 

monitoramento. O Sr. Arnaldo propôs que quem quisesse participar deste grupo de 126 

trabalho estivesse se manifestando, ficaram inscritas as seguinte pessoas, a Sra. Dalva 127 

Rosa Mansur (IPEDS), Sra. Mayná Coutinho (CEDAE), Sr. Emídio Fernandes de Souza 128 

(NEABC);, Sr. Dulce Tupy (LAGRANGE), Sra. Katia Regina (MOMIG),Sr. David 129 

Barreto Aguiar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), 130 

Sr. Luiz Carlos Teixeira Jr.( Universidade Veiga de Almeida) e Sr. Carlos Tucci 131 

(Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios). Seguindo com a reunião o Sr. Leandro 132 

Coutinho abordou o item de pauta número 5) Calendário de reuniões do CBHLSJ, e 133 

atualizou a data da eleição para 29/03/2019, a outras reuniões ficaram marcadas 134 

respectivamente para os dias 06/06/2019, 12/09/2019, 05/12/2019, posteriormente 135 

havendo necessidade de reuniões extraordinárias, será avisado a todos os membros do 136 

CBHLSJ, sem nenhuma objeção, foi aprovado o calendário do CBHLSJ para o ano de 137 

2019. Seguindo com o último item de pauta 6) Situação da barragem de Juturnaíba, o 138 

Sr. Leandro comenta que é um assunto que está com muita ênfase na mídia, e que 139 

conseguiu um edital que mostra as obrigações tanto da PROLAGOS quanto da CAJ, e 140 

que inclusive o CBHLSJ recebeu um oficio do Ministério Público Federal para uma 141 

vistoria a barragem no dia 4/02/2019 as 9:30h. A Sra. Adriana faz uma explicação sobre 142 

as notícias que a barragem de juturnaiba está em risco, e ela informa que existem 143 

estudos e laudos técnicos que mostram o contrário do que vem sido noticiado de forma 144 
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erronia pelos jornais, este assunto começou a ser discutido no edital de 96 de concessão 145 

pública assinado pela PROLAGOS em que a mesma fica responsável por fazer 146 

manutenções, e gerenciar a barragem de Juturnaíba, e que quando houve o acidente em 147 

mariana a AGENERSA ficou preocupada com as barragens gerenciadas por ela com as 148 

agências reguladoras, sendo assim, fez uma deliberação para que  a PROLAGOS 149 

cumprisse com todos esses quesitos que haviam disso  assinados, e a dúvida ficou em 150 

quem iria pagar a conta no valor de R$10.000.000,00 o setor de usuários ou a agência 151 

reguladora,  essa decisão ainda será avaliada pela AGENERSA para ter um veredito, 152 

então de fato existem laudos que comprovam o não risco de queda da barragem, porém é 153 

necessária as manutenções citadas nesse edital a serem feita pela PROLAGOS. Foi feita 154 

uma observação em que a AGENERSA e o INEA fizeram um laudo em 2015 atentando 155 

sobre a situação da barragem informando risco sobre a mesma, A Sra. Dalva informa 156 

que o laudo fala sobre um muro que está caindo na barragem, mas que o mesmo não 157 

impõe risco a barragem pois ele não atua na forma estrutural da barragem, pois ele é da 158 

área de irrigação, e que o reservatório e escavado, sendo assim ela não apresenta risco 159 

algum. O Sr. Arnaldo informa que o muro que está caindo não e nem utilizado pois 160 

trata-se de área de irrigação, e que foi contratado uma empresa para fazer a avaliação da 161 

mesma, que constatou que ao invés de ser investido dinheiro na reforma desta parte, era 162 

melhor a demolição da mesma, pois não há nenhuma necessidade dela. A Sra. Tatiane 163 

apresentou uma nota oficial do INEA sobre as questões da barragem. O Sr. Carlos 164 

Gontijo informa que a CAJ não e responsável pela barragem de Juturnaíba, e que a nota 165 

de esclarecimento do INEA contém informações inverídicas, até por que não se pode ter 166 

duas concessionárias responsáveis. Após todos os esclarecimentos, ficou decidido que o 167 

CBHLSJ irá junto ao MPF para a vistoria da barragem, a fim de sanar todas as 168 

preocupações apresentadas pela sociedade. Não Havendo nenhum outro assunto a ser 169 

discutido o Sr. Leandro Coutinho encerrou a reunião. Deste modo, eu, Renan Ventura 170 

Correia (CILSJ), lavro a presente Ata, para que, depois de lida, aprovada pelos membros 171 

do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João e assinada pelo Presidente do Comitê 172 

de Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. São Pedro da Aldeia, 173 

25 de fevereiro de 2019. 174 

                           175 

Leandro Coutinho Mattos 176 

Presidente do CBH Lagos São João 177 


