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Ata da vigésima sétima reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagos São João. Aos cinco 1 

dias do mês de março do ano de dois mil e quinze ocorreu a vigésima sétima reunião do Comitê de 2 

Bacia Hidrográfica Lagos São João com primeira convocação às 09:00h e segunda convocação às 3 

09:30h, na sede da Concessionária Prolagos, Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Balneário, São Pedro da 4 

Aldeia, RJ, compareceram os seguintes representantes: Marcia Simões Mattos (INEA); Gláucia 5 

Freitas Sampaio (INEA); Pedro Hugo Muller Xaubet (DRM-RJ); Paulo Sérgio de Albuquerque 6 

(FIPERJ); Ana Paula Araújo (FIPERJ); Ana Paula Rodrigues (Prefeitura Municipal de Araruama – 7 

Secretaria de Meio Ambiente); Cristiane Kirk Ribeiro (Prefeitura Municipal de Araruama –8 

Secretaria de Meio Ambiente ); Gontran de Carvalho (Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo); 9 

Everaldo da Cunha Dias (Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo); Samuel Barreto Neves ( 10 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu); Adelina Volcker (Prefeitura Municipal de Iguaba 11 

Grande); Maycon Victoriano Cardoso (Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia); Gilmar Rocha 12 

de Magalhães (Prefeitura Municipal de Saquarema/Secretaria de Meio Ambiente ); Jailton Dias 13 

Nogueira Junior (Prefeitura Municipal de Cabo Frio); Arlindo de Souza Carvalho (Prefeitura 14 

Municipal de Cabo Frio); André Luiz Costa Moreira (Instituto Lagrange); Arnaldo Villa Nova (ONG 15 

Viva Lagoa); Ana Maria Fernandes Muniz (ONG Viva Lagoa); Edna Ferreira Calheiros Saraiva 16 

(AMEAS-Saquarema); Fábio de Oliveira Santos (Associação Núcleo de Educação Ambiental da 17 

Região de Bacia de Campos); Charles Daham (OADS); Flávio Antônio da Costa Gomes (OBA); 18 

Gerson Vieira Lima (ONG Ecológica São Verdão); Lucia Lopes (GEMA); Dalva Rosa Mansur 19 

(IPEDS); Kátia Regina Martins de Souza Lima (Movimento de Mulheres de Iguaba Grande); Simone 20 

Pereira Vieira Callado (Águas de Juturnaíba); Keila Ferreira da Silva (Prolagos); Cícero Vanderlei 21 

Neto (Colônia de pescadores de Iguaba Grande Z-29); Gilton Souza de Luna (Sindicato dos 22 

trabalhadores e trabalhadores rurais de Cabo Frio); Gilmar Prado Jacob (APAREIA); Dominique 23 

Babelon (Clube Náutico de Araruama); Compareceram também os seguintes convidados: Ronaldo 24 

Hermano Rocha (Liga Desp. de Tamoios); Mauricio Pontes (EMATER-Rio); Paulo Bidegain (Viva 25 

Lagoa); Oldemar Guimarães (AGENERSA); Eliane Barbosa (DIGAT/INEA); Stephanie Freitas 26 

(NEA-BC); Durval Corsi (COMDEMA/Araruama); Flávio Tavares da Silva (Estação 27 

Radiogoniométrica da Marinha); Juliana Barbosa (OBA-Araruama); Nerivaldo Gomes Antas (Vida 28 

Livre); Nathália M. Vieira (Consultora); Rogério Marins (Concessionária Águas de Juturnaíba); 29 

Dulce Tupy (Sindicato dos Jornalistas); Deise M.(APN-RJ); Airton (AMDA Brasil); Gabriel Muller 30 

(INEA); Flávia Teixeira (INEA); Denise Spiller (CILSJ); Leonardo C. Antônio (Prolagos); Moema 31 

V. Acselrad (DIGAT/INEA); Gláucia Quadra (Himalaia); Ricardo Machado (Himalaia); Rogério 32 

(Prefeitura); Convidado (Fazenda Fortaleza); Denise Martins; Convidado (Movimento Voto Vivo); 33 

Evaldo Luiz Coelho (Instituto Rios Verdes); Renata Vasconcelos de Carvalho (INEA/Geagua); 34 

Ricardo Luis, Senra (CILSJ), Artur S. Andrade (CILSJ) e Raissa Dern (CILSJ). Em ato contínuo a 35 

Sra. Dalva Mansur (IPEDS) explicou apresentou a pauta de trabalho do dia compostas pelos 36 

seguintes itens: 1. Leitura e aprovação da ata anterior; 2. Comissão eleitoral; 3. Composição das 37 

Câmaras Técnicas; 4. Calendário de reuniões ordinárias de 2015; 5. Apresentação do Instituto 38 

Estadual do Ambiente sobre projetos e serviços ambientais; desenvolvidos em nossa região - 39 

Demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João; 6. Minuta de resolução que institui a 40 

Diretoria Colegiada como Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 02/2010; 7. 41 

Assuntos gerais. A Sra. Dalva Mansur informou que a vida de um comitê é dinâmica e por isso fatos 42 

ocorrem e vem trazer prioridades para a participação e por este motivo solicitou a inclusão de 43 

assuntos prioritários, relativos à qualidade dos corpos hídricos da Região dos Lagos, composto pelos 44 

seguintes itens de pauta: 1. Lagoa de Juturnaíba - Estado da Barragem de Juturnaíba - Solicitação de 45 

obra ao Estado; 2. Rio São João – Condições da qualidade das águas e monitoramento – 46 

Apresentação do Projeto Acqua São João; 3. Rio Una – Alteração da qualidade da água por 47 

interferências externas - Projeto de recuperação das margens e 4.  Laguna de Araruama – 48 
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Assoreamento do Canal de Itajuru afetando a troca hídrica com o mar - Solicitação de dragagem ao 49 

Estado. A matéria foi posta em votação e a inclusão dos 4 (quatro) itens de pauta foi aprovada com a 50 

retirada da pauta do dia e transferidos para a próxima reunião dos seguintes itens: Comissão eleitoral, 51 

Composição das Câmaras Técnicas e Calendário de reuniões ordinárias de 2015. Em ato contínuo o 52 

item 1 da pauta de trabalho do dia 1.Leitura e aprovação da ata da reunião anterior ocorrida aos dois 53 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze ocorreu a vigésima sexta reunião do Comitê de 54 

Bacia Hidrográfica Lagos São João com primeira convocação às 09:00h e segunda convocação às 55 

09:30h, no Colégio Estadual Miguel Couto, Rua Treze de Novembro, 51, Centro, Cabo Frio, RJ. O 56 

Senhor Gilmar Jacob (APAREIA) registrou que a ata foi elaborada de forma irregular e que não 57 

condiz à realidade. O Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) solicitou que sejam registradas as alterações na ata 58 

enviadas por ele e destacou que esta reunião do dia 05/03/2015 ocorreu no mesmo dia que a reunião 59 

de outro Comitê do Estado do Rio de Janeiro. A Sra. Dalva Mansur explicou que a ata é uma 60 

burocracia necessária e que as sugestões do Sr. Pedro Hugo serão colocadas em votação e caso 61 

aprovadas, serão acatadas.  A presidência do Comitê não encaminhou a votação da minuta da ata da 62 

reunião ocorrida aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze no Colégio Estadual 63 

Miguel Couto, Rua Treze de Novembro, 51, Centro, Cabo Frio, RJ. Em ato contínuo a Sra. Dalva 64 

Mansur solicitou uma rápida apresentação de todos e franqueou a palavra a Sra. Eliane Barbosa 65 

(DIGAT/INEA) para tratar do item 5. Apresentação do Instituto Estadual do Ambiente sobre projetos 66 

e serviços ambientais; desenvolvidos da região - Demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos 67 

São João. A Sra. Eliane Barbosa (INEA/DIGAT) agradeceu o convite, considerou muito importante 68 

este espaço de gestão compartilhada. Destacou que tem 40 anos de trabalho no poder público e que a 69 

missão repassada pelo Secretário de Estado do Ambiente, o Sr. André Correa, é aproximar o INEA e 70 

a Secretaria do Ambiente dos Comitês de Bacias Hidrográficas, reforçando o compromisso em 71 

garantir recursos para o cumprimento das atividades planejadas pelo Comitê, buscando recursos no 72 

FUNDRHI e parcerias privadas. Destacou que o Estado está passando em um momento de crise 73 

hídrica, com conflitos entre abundância e escassez nas diversas regiões do Estado e que foi instalado 74 

um gabinete de crise e emergência. Ressaltou que o CBH-Lagos São João está em um momento 75 

importante de definição de prioridades para que o INEA possa atuar de forma integrada com o 76 

cadastro, outorga, fiscalização, licenciamento, entre outros. Explicou que as demandas do Comitê 77 

devem ser repassadas para a SUPLAJ, pois é responsabilidade do INEA resolver a situação da 78 

Entidade Delegatária com participação maior do Comitê e fortalecer o sistema estadual de 79 

gerenciamento de recursos hídricos. A Sra. Marcia Simões (INEA/SUPLAJ) explicou que algumas 80 

demandas do Comitê, que foram enviadas para o INEA através da Comissão Anuente, já foram 81 

atendidas com grande esforço da equipe do INEA. Reforçou que a SUPLAJ está disponível para 82 

apresentar todas as atividades após a hierarquização do Comitê. Destacou que já foram analisados 83 

aproximadamente 400 processos administrativos do CILSJ e que até o momento não foram 84 

encontrados irregularidades de desvio de recursos, que já realizou uma apresentação para o 85 

presidente do CILSJ dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Anuente e que o pagamento das 86 

despesas será feito de forma parcelada para garantir o cumprimento das obrigações do CILSJ e que a 87 

Comissão deve opinar pela permanência do CILSJ como entidade delegatária até o final do contrato.  88 

A Sra. Glaucia Sampaio (INEA/GEAGUA) explicou que será realizado um processo seletivo público 89 

para escolha de nova entidade delegatária. O Sr. Gabriel Muller (INEA/Procuradoria) explicou que 90 

todas as despesas mal explicadas serão encaminhadas para a auditoria do INEA para uma decisão 91 

final e sanar todas as dúvidas. Explicou ainda que o processo do MP futuramente poderá ser 92 

solicitado esclarecimentos ao CILSJ e ao INEA. A Sra. Denise Spiller (CILSJ) registrou a 93 

preocupação em regularizar o repasse financeiro e o CILSJ continuar suas atividades, como por 94 

exemplo, a revisão do Plano de Bacia Hidrográfica. O Sr. Gilmar Jacob (APAREIA) registrou que 95 

não é contra a renovação, mas observa a confusão entre a figura do CILSJ e do CBH-Lagos São 96 
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João, onde destacou o recurso que foi aprovado para o biodigestor de Juturnaíba. A Sra. Dominique 97 

Babelon (Clube Náutico de Araruama) comentou que não foi definido um prazo para o termino das 98 

análises. A Sra. Marcia Simões (INEA/Suplaj) pretende terminar as análises em até dois meses. 99 

Passando para o item 6.Minuta de resolução que institui a Diretoria Colegiada como Grupo de 100 

Acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 02/2010, a Sra. Dalva Mansur explicou que esta 101 

resolução visa atribuir a Diretoria Colegiada do CBH-Lagos São João a função de Grupo de 102 

Acompanhamento do Contrato de Gestão. A Sra. Dominique Babelon (Clube Náutico de Araruama) 103 

ressaltou que existe duplicidade de representação na diretoria do CBH-Lagos São João e do CILSJ, 104 

gerando conflitos de interesses. O Sr. Gilmar Jacob (APAREIA) não achar pertinente eleger a 105 

Diretoria Colegiada do CBH-Lagos São João, pois os mesmos integrantes da Diretoria participam do 106 

CILSJ. O Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) registrou que acha necessário finalizar o processo eleitoral de 107 

composição da plenária, instituir as Câmaras Técnicas e posteriormente a CT-Institucional Legal 108 

apreciar esta minuta de resolução e então, encaminhar para a minuta de resolução para votação na 109 

plenária. A Sra. Eliane Barbosa (INEA/DIGAT) registrou a importância da criação do Grupo de 110 

Acompanhamento do Contrato de Gestão até julho de 2015, bem como a instalação das Câmaras 111 

Técnicas do CBH-Lagos São João. A votação desta minuta de resolução não foi encaminhada e foi 112 

decido que no dia 26/03/2015 vai ocorrer uma reunião extraordinária do CBH-Lagos São João para 113 

retornar a esta votação, bem como instalação das Câmaras Técnicas. A Sra. Dalva Mansur tratou do 114 

item que foi aprovada a inclusão nesta reunião: Lagoa de Juturnaíba - Estado da Barragem de 115 

Juturnaíba - Solicitação de obra ao Estado, onde relatou que a barragem encontra-se em risco 116 

iminente, tendo em vista que o canal de restituição da margem esquerda está a ponto de rompimento, 117 

a exemplo do já ocorrido com o da margem direita, além da necessidade urgente de ações de 118 

recuperação estrutural que segundo a empresa Wuelf, contratada pelas concessionarias de água e 119 

esgoto para a manutenção e operação da represa, torna-se necessária uma intervenção.  Relatou ainda 120 

que o Comitê teve acesso ao Termo de Referência para os estudos e projetos básicos para 121 

recuperação da Barragem de Juturnaíba elaborado pelo INEA. Considerou que não houve 122 

participação técnica do Comitê na construção deste termo de referência e que os Comitês devem ser 123 

ouvidos quanto às questões relativas aos recursos hídricos da bacia hidrográfica correspondente a sua 124 

área de atuação. A Sra. Denise Spiller (CILSJ) relatou que os PAOM (Plano de Administração, 125 

Operação e Manutenção de Obras Hídricas) visam estabelecer metas e indicadores mínimos que o 126 

operador do sistema deve observar para que seja assegurada a sustentabilidade dos sistemas 127 

implantados e destacou que esta situação já foi relatada nos relatórios de situação 2011 e 2012, 128 

elaborados pelo CILSJ. A Sra. Moema Acserald (INEA/DIGAT) relatou que o projeto básico e 129 

executivo deve prever a batimetria da área, a recuperação das ombreiras, entre outras intervenções e 130 

que é competência legal do INEA tratar dessa situação, mesmo que a represa seja um espólio do 131 

antigo DNOS. Destacou que a dominialidade das águas é do Estado do Rio de Janeiro, que a Represa 132 

de Juturnaíba e importante para o Estado, que os recursos do FECAM não estão disponíveis e que o 133 

INEA e o Comitê podem aportar recursos para a execução deste projeto. A Sra. Dalva Mansur 134 

(IPEDS) relatou que o CILSJ, o ICMBIO e a TAG estão negociando um projeto de monitoramento 135 

da qualidade da água para o Rio São João. A Sra. Denise Spiller acha importante  garantir a 136 

participação do setor de hidrologia do INEA para garantir a veracidade dos dados coletados e uma 137 

possível publicação dos estudos. O Sr. Ricardo Senra (CILSJ) explicou que será agendada uma 138 

reunião para tratar do plano de trabalho do projeto TAG. A Sra. Eliane Barbosa (INEA/DIGAT) vai 139 

solicitar ao INEA uma vistoria na Represa de Juturnaíba. Informou que a Agência Nacional de 140 

Águas transferiu a dominialidade das águas para o Estado do Rio de Janeiro e com isso o INEA 141 

emitiu a outorga de direito de uso de recursos hídricos para a Concessionária Prolagos e com isso os 142 

projetos do CBH-Lagos São João podem ser financiados com recursos do FUNDRHI. O Sr. Evaldo 143 

(Rios Verdes) destacou que um programa mais amplo de recuperação da Lagoa e Represa de 144 
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Juturnaíba com reflorestamento e monitoramento da ictiofauna. No item Rio Una – Alteração da 145 

qualidade da água por interferências externas - Projeto de recuperação das margens, a Sra. Dalva 146 

Mansur (IPEDS) registrou a importância do projeto de recuperação das margens do Rio Una. A Sra. 147 

Katia Lima (Diretora do Subcomitê do Rio Una) alertou que aproximadamente 300 famílias 148 

dependem da qualidade do Rio para subsistência, que a cunha salina avança com muita rapidez, que 149 

existe uma intenção de reutilizar os efluentes de ETE da Concessionária Prolagos. A Sra. Eliane 150 

Barbosa (INEA/DIGAT) explicou que a intrusão salina é pauta do gabinete de crise do Estado do Rio 151 

de Janeiro, que os impactos gerados na agricultura e pecuária devem ser priorizados pelo Comitê e 152 

que o Estado do Rio de Janeiro sofreu um corte de 35% do seu orçamento. Finalizou que vai solicitar 153 

uma pauta sobre o Rio Una no gabinete de crise. O Sr. Gilmar Jacob esclareceu que a água do Rio 154 

São João é prioritariamente utilizada para abastecimento humano e que o programa de recuperação 155 

das margens do Rio Una é obrigação dos proprietários. A Sra. Bruna Loureiro (CILSJ/CAR) 156 

explicou que a situação do Rio Una beira a uma situação de emergência, onde o órgão estadual é 157 

responsável com a chegada do novo código florestal e que poderia ser elaborado um projeto de 158 

pagamento por serviço ambiental ou produtor de água da ANA.  No item Laguna de Araruama – 159 

Assoreamento do Canal de Itajuru afetando a troca hídrica com o mar - Solicitação de dragagem ao 160 

Estado do Rio de Janeiro, a Sra. Marcia Simões (INEA/SUPLAJ) informou do projeto de dragagem 161 

do ano de 2005, que será executado pela prefeitura de Iguaba Grande, está em processo de 162 

licenciamento, que o montante financeiro deve chegar em torno de R$ 4.800.000,00, que o projeto 163 

sofreu uma reformulação que está sendo analisado pela Diretoria responsável no INEA, que o 164 

Secretário André Corrêa solicitou total atenção para esse projeto considerado estratégico. O Sr. 165 

Arnaldo Villa Nova (ONG Viva Lagoa) ressaltou a importância de uma dragagem permanente para a 166 

Lagoa de Araruama, comentou que a dragagem favorece a todo o sistema lagunar. O Sr. Jailton 167 

Nogueira (PMCF) reforçou a necessidade de uma dragagem permanente, com recursos financeiros 168 

suficientes para todo o processo. O Sr. Rogerio Oliveira (PMSPA) destacou que a Lagoa perdeu a 169 

qualidade, que um canal novo em Arraial do Cabo poderia solucionar o problema de renovação das 170 

águas da Lagoa. Relatou morte de várias espécies de peixes em toda a lagoa e o lançamento de 171 

esgoto pelas concessionárias. A Sra. Dulce Tupy (Sindicato dos Jornalistas)  destacou que outras 172 

lagoas estão assoreadas, como por exemplo a Lagoa de Jacarepiá e que Saquarema também e 173 

importante. A Sra. Dalva Mansur relatou que a inscrição nas Câmaras Técnicas é muito importante, 174 

que o Comitê deve realizar o enquadramento dos corpos hídricos, que demorou muito para implantar 175 

os subcomitês, que agora assumiu a presidência do Comitê e pretende defender interesses coletivos e 176 

não pessoais e que vai solicitar ao Estado a dragagem permanente na Lagoa de Araruama. 177 

Finalizando a reunião e tratando do item Assuntos gerais, A Sra. Deise M. Paulo (APN) relatou que 178 

aguarda um retorno sobre a inscrição de sua instituição no Comitê. A Sra. Denise Spiller (CILSJ) 179 

sugeriu que o Comitê elaborasse suas prioridades através das Câmaras Técnicas ou Subcomitês. A 180 

Sra. Dalva Mansur informou que vai realizar a oficina de planejamento plurianual de investimentos. 181 

A Sra. Eliane Barbosa destacou que a oficina é muito importante.  A Sra. Dulce Tupy aguarda 182 

posição da comissão eleitoral sobre a participação do Sindicato dos Jornalistas no Comitê e solicitou 183 

que fosse convidada para as reuniões das Câmaras Técnicas e do Comitê. Considerando cumprida a 184 

pauta da reunião e nada mais havendo a tratar, a Sra. Dalva Mansur, encerrou a reunião, solicitando 185 

que eu, Artur da Silva Andrade, que servi de Secretario da Assembleia, lavrasse a presente ata, para 186 

que, depois de lida, aprovada e assinada por todos os presentes em lista de presença própria anexada 187 

a estes documentos, produza seus efeitos legais. São Pedro da Aldeia, 05 de março de 2015. Artur da 188 

Silva Andrade, Secretário da Assembleia_____________________________. 189 
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