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Ata da reunião Extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João. Aos vinte e seis do 1 

mês de março do ano de dois mil e quinze, as 10:30h iniciou-se a Reunião Extraordinária do CBH-2 

Lagos São João com os seguintes presentes: Dulce Tupy (Instituto Lagrange); Arnaldo Villa Nova 3 

(Viva Lagoa); Edna Calheiros (AMEAS); Stephanie Freitas (NEA-BC); Fábio de Oliveira (NEA-4 

BC); Charles Daham (OADS); Dominique Babelon (Clube Náutico); Glaucia Freitas (INEA); Pedro 5 

Hugo (DRM-RJ); Paulo Sérgio (FIPERJ); Ana Paula (FIPERJ); Ana Paula (SEMAM); Adelina 6 

Volcker (Prefeitura Municipal de Iguaba Grande); Gilmar Rocha (Prefeitura Municipal de 7 

Saquarema); Arlindo de Souza (Prefeitura Municipal de Cabo Frio); Jaime Teixeira (CEDAE); 8 

Simone Callado (Águas de Juturnaíba); Keila Ferreira (Prolagos); Dalva Mansur (IPEDS); Katia 9 

Regina (Movimento de Mulheres de Iguaba Grande) e os seguintes convidados: Enaile Silva (NEA-10 

BC/GGL); Emídio Fernandes (NEA-BC/AML); Maykiane Martins (NEA-BC/GGL); Mariana 11 

Medeiros (Instituto de Ensino Darwin); Thiago Dutra (PMIG/SEAGRI); Iara Mello 12 

(ITERJ/FAETEC); Mariana Botelho (FIPERJ); Alexandre (Colônia de pescadores de Cabo Frio); 13 

Marcelo Crespi (INEA/GEAGUA); Renata Vasconcelos (INEA/GEAGUA); Késsia Lima 14 

(FAETEC); Fátima Feital (Coordenadora Pedagógica FAETEC); Priscila Ferraz (Supervisora 15 

Educacional FAETEC); Carolina Peres (FAETEC); Nathalia (FAETEC); Larissa Mattos (FAETEC); 16 

Ana Carolina (FAETEC); Jorge Gabriel (FAETEC); Erik Costa (FAETEC); Paulo Felipe 17 

(FAETEC); Isabele Eloi (FAETEC); Larissa Kesley (FAETEC); Amanda Espíndola (FAETEC); 18 

Victória Muniz (FAETEC); Maria Silva (OBA/NEA-BC); Luciely da Silva (FAETEC); Yanne 19 

Cristina (FAETEC); Gabriela Welp (FAETEC); Mariana Gomes (FAETEC); Mateus Ferreira (GGL-20 

Búzios/NEA-BC); Ricardo Domingues (FAETEC); Juliana (FAETEC); Raissa da Costa (FAETEC); 21 

Karen Vitória (FAETEC); Emanuele Ferreira (FAETEC); Gabriel Barbosa (FAETEC); Izabela Costa 22 

(FAETEC); Renata Azevedo (FAETEC); Mariana Calazans (FAETEC);  Renan Roque (FAETEC); 23 

David (SEMA-CF); Marley do Brasil (NEA-BC). Luciana Ribeiro (FAETEC). A Sra. Dalva Mansur 24 

(IPEDS) Presidente do CBHLSJ, iniciou sua fala cumprimentando a todos e dando oportunidade para 25 

que os participantes se inscrevessem nas respectivas Câmaras Técnicas. Em seguida, os participantes 26 

presentes se pronunciaram e se inscreveram conforme seus interesses. A Sra. Dalva Mansur (IPEDS) 27 

ressaltou que a inscrição nas câmaras técnicas pode ser realizada a qualquer momento, citou que será 28 

marcada uma reunião direcionada para as câmaras técnicas, informou as datas das reuniões 29 

ordinárias do comitê conforme organizado no calendário, informou que seria feita uma eleição para 30 

representantes do grupo de acompanhamento do contrato de gestão. A Sra. Lívia Soalheiro 31 

(INEA/GEAGUA) iniciou sua fala sobre o contrato de gestão e passou sua fala para Marcelo 32 

(INEA/GEAGUA) fazer sua apresentação. O Sr. Marcelo (INEA) iniciou sua apresentação sobre o 33 

contrato de gestão, explicou o que seria uma entidade delegatária e quais são as responsabilidades do 34 

comitê, colocou que após a escolha da delegatária é necessário o envio de seus documentos que 35 

comprovam a regularidade fiscal, colocou quais são as responsabilidades do INEA, falou sobre as 36 

metas e indicadores, explicou também quem pode exercer as funções de uma entidade delegatária de 37 

acordo com critérios estabelecidos previamente, colocou que essas entidade devem ser reconhecidas 38 

pelo CERHI-RJ, explicou as competências da delegatária, destacou que as resoluções INEA devem 39 

orientar e monitorar, junto ao comitê, a entidade delegatária, explicou como será controlado o 40 

contrato de gestão e a função do grupo de acompanhamento do contrato de gestão. Apresentou como 41 
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é feita a liberação dos recursos financeiros e quais documentos são necessários para tal pedido. A 42 

Sra. Lívia Romano (INEA/GEAGUA) informou que será aberto um edital de seleção para que as  43 

entidades se candidatem para participar, colocou que não possui entidades reconhecidas pelo CERHI 44 

para exercer a função de entidade delegatária, colocou que a escolha  da delegatária será feita após a 45 

apresentação de todos os candidatos, e então apresentada à plenária aquelas que estiverem habilitadas 46 

e que o processo é chancelado pela plenária do comitê e depois encaminhando ao CERHI-RJ. A Sra. 47 

Dulce Tupy (Jornal Saquarema) debatendo sobre o grupo de acompanhamento do contrato de gestão, 48 

colocou que o INEA e o CILSJ utilizam uma linguagem muito fechada e solicitou mais clareza nos 49 

procedimentos. A Sra. Dalva Mansur (IPEDS) informou o grupo de acompanhamento do contrato de 50 

gestão terá acesso aos projetos do comitê e colocou que será necessário tempo e conhecimento 51 

técnico para um bom trabalho. A Sra. Dalva Mansur apresentou em seguida a diretoria do Consórcio 52 

Lagos São João e a diretoria do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João para evitar que os 53 

mesmos representantes participem das duas instâncias. A Sra. Ana Paula (SEMAM/Araruama) 54 

explicou como foi feita a eleição da diretoria do CILSJ para sanar as dúvidas da Sra. Dulce Tupy 55 

(Jornal Saquarema). O Sr. Pedro Hugo (DRM/RJ) questionou a resolução e quais seriam seus fins. A 56 

Sra. Edna Calheiros (AMEAS) colocou que pode ter acontecido um engano e falta de entendimento e 57 

esclareceu as dúvidas de Pedro Hugo (DRM/RJ). Em seguida, A Sra. Dalva Mansur (IPEDS) 58 

realizou a leitura da  minuta da resolução que cria o grupo de acompanhamento do contrato de gestão 59 

elencando suas atribuições, realizando as alterações necessárias no momento da leitura. Após, 60 

solicitou a aprovação da minuta de resolução. A matéria foi posta em votação e obteve aprovação 61 

com 2 (dois) votos de abstenção declarados pelo Sr. Pedro Hugo (DRM/RJ) e pela Sra. Dulce Tupy. 62 

A Sra. Ana Paula (SEMAM/Araruama) solicitou uma moção de repúdio para os membros do 63 

CBHLSJ que tumultuam as reuniões. Em seguida iniciou-se a eleição para o grupo de 64 

acompanhamento do contrato de gestão. A Sra. Lívia Romano (INEA/GEAGUA) informou que o 65 

INEA se coloca a disposição para participação da primeira reunião do grupo de acompanhamento. A 66 

Sra. Dalva Mansur (IPEDS) agradeceu e colocou que a GEAGUA fará uma orientação para o grupo. 67 

A eleição foi iniciada e a seguinte composição foi proposta: Dominique Babelon (Clube Náutico de 68 

Araruama), Fábio de Oliveira (NEA-BC), Charles Dahan (OADS) e Arlindo de Souza (Prefeitura 69 

Municipal de Cabo Frio). O Sr. Pedro Hugo (DRM) se absteve da votação e solicitou 70 

encaminhamento das últimas atas das reuniões do Comitê. A Sra. Dalva Mansur explicou que em 71 

reunião extraordinária não se leem as atas das reuniões ordinárias. A Sra. Edna (AMEAS) solicitou 72 

informes da comissão anuente. A Sra. Dalva Mansur lembrou que já foram enviados os relatórios 73 

desta comissão para os membros do Comitê e que conforme apresentação já realizada para a 74 

Diretoria do Comitê e do CILSJ, não foi encontrado dolo em nenhum contrato executado ou em 75 

execução pelo CILSJ. A Sra. Ana Paula citou ainda o pedido de moção urgente e permanente da 76 

dragagem da Lagoa de Araruama encaminhada pelo Subcomitê da Lagoa de Araruama. Nada mais 77 

havendo a ser declarado, foi finalizada e reunião e a ata, que vai assinada por mim, Raissa Dern, 78 

estagiária do Consórcio Intermunicipal Lagos São João, lavrei a presente para que depois de lida, 79 

aprovada e assinada, produza seus efeitos. Saquarema, Bacaxá, 26 de março de 2015. 80 

____________________Raissa Dern. 81 
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