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Ata da vigésima quarta reunião ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de 1 

Araruama, Saquarema e dos Rios São João e Una. Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil 2 

e catorze ocorreu a vigésima quarta reunião ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas Lagos São 3 

João com primeira convocação às 10:00h e segunda convocação às 10:30h, no Salão Paroquial da 4 

Igreja Católica São Sebastião, sito a Praça São Sebastião, S/n.º,  Araruama, RJ. O Sr. Jaime Azulay 5 

(CEDAE) convocou todos os presentes abaixo discriminados: Márcia Simões (INEA); Pedro Hugo 6 

Xaubet (DRM-RJ);Ana Paula Rodrigues de Souza (Prefeitura de Araruama – Secretaria do Meio 7 

Ambiente ); Gontran de Carvalho (Prefeitura de Arraial do Cabo );Everaldo da Cunha 8 

Dias(Prefeitura de Arraial do Cabo); João Alberto Ribeiro(Prefeitura de Cachoeiras de 9 

Macacu);Ricardo Senra (Prefeitura de Iguaba Grande );Aline Silva Araújo (Prefeitura de São Pedro 10 

da Aldeia);Sebastião Rocha (Prefeitura de Silva Jardim); Elan (Prefeitura de Silva Jardim); Valdir 11 

Vieira(Prefeitura de Maricá );Ana Paula Oliveira(Prefeitura de Maricá); Sylvana dos Santos (Arte 12 

por Arte Brasil );Edna Ferreira (AMEAS);Sueli Alves (AMEAS); Juarez Marques (ASAERLA); 13 

Emedio Fernandes (NEA-BC); Cesariana Vilanova (NEA-BC); Lucia Lopes (GEMA);Dalva Rosa ( 14 

IPEDS); Adelina Volcker (OADS); Charles Daham (OADS); Jaime Teixeira (CEDAE); Carlos 15 

Alberto Vieira (Águas de Juturnaíba); Keila Ferreira (Prolagos); Ana Paula Medina (Prolagos); Sival 16 

Silva(ALA); Haroldo da Rosa (Colônia de pescadores Z 06 – São Pedro de Aldeia); Nadrijane 17 

Rodrigues (Colônia de pescadores z 28 –Araruama); Gilton Souza (Sindicato dos trabalhadores e 18 

trabalhadores rurais de Cabo Frio); Diego Mureb (SIGIL); Dominique Babelon (Clube Náutico de 19 

Araruama ); Convidados: Lívia Soalheiro (INEA); Celia Regina Gomes (EMEAS); Alessandra 20 

Calazans (Tupy comunicações); Bruna Roque (CILSJ); Marieta Reis (NEA-BC); Stephanie Freitas 21 

(NEA-BC); Edimilson Soares (Jornal Saquarema); Iara (SMA-Maricá RJ); Ivanil (SEMMA-SJ); 22 

Helan Cardozo (SEMMA-SJ); Zélia Pontes (NEA-BC/AMANG); Marley do Brasil (NEA-BC); 23 

Edivaldo do Brasil (NEA-BC/GGL); Natheno Brasil (NEA-BC); Dulce Tupy (Jornal O Saquá); 24 

Claudia Botafogo (SEMAM); Altair José (OBA-Cabo Frio); Maria da Conceição (OBA-Cabo Frio); 25 

para iniciarem a reunião, apresentando a pauta de trabalho do dia: 1) Ata da reunião plenária do 26 

CBH-Lagos São João – 17/12/2013; 2) Apresentação dos relatórios financeiros do Ano I 27 

(2010/2011), Ano II (2011/2012), Ano III (2012/2013) e Ano IV (2013/2014) do Contrato de Gestão 28 

nº 02/2010; 3) Avaliação do desempenho da Entidade Delegatária – Apresentação das últimas 29 

avaliações realizadas pela Plenária e cumprimento dos indicadores previsto no CG n.º 02/2010; 4) 30 

Proposta de contratação de auditoria externa para o CILSJ; 5) Nota Técnica sobre a dominialidade da 31 

Represa de Juturnaíba; 6) Projeto de recuperação da calha principal do Una; 7) Deliberação de área 32 

mínima a ser replantada na bacia do rio Una; 8) Assuntos gerais. O Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) 33 

solicitou questão de ordem sobre a pauta de trabalho do dia, pois os documentos que seriam 34 

debatidos não foram enviados a tempo para a apreciação de todos os membros do Comitê, conforme 35 

prevê o regimento e questionou se a pauta seria mantida. O Sr. Jaime Azulay ressaltou a importância 36 

do questionamento do Sr. Pedro Hugo, pois a situação atual da Entidade Delegatária do Comitê é 37 

muito preocupante.  Destacou que a função dos membros da Plenária do Comitê é a de discutir os 38 

assuntos pautados, pois o Comitê deve tomar uma posição tendo em vista o que está ocorrendo com a 39 

sua Entidade Delegatária. Destacou que convocou todos os membros da Diretoria do Comitê para 40 

tratar sobre a situação atual da Entidade Delegatária, mas por mudanças políticas o Sr. Tulio Vagner 41 
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afastou-se da Secretaria Executiva do Comitê. Destacou que o CILSJ tem o dever de informar o que 42 

está ocorrendo com o Contrato de Gestão com o INEA e que algumas pessoas da plenária estão mais 43 

entendidas sobre o assunto. Sugeriu que devemos ser objetivos e tomar um passo à frente sem 44 

acusações, pois o recurso financeiro não é repassado há muito tempo. Destacou que é importante 45 

definir o rumo que o Comitê deve tomar para seguir com suas atividades, pois é uma lição que todos 46 

estão aprendendo, e tomou como exemplo que existe no exército uma equipe de pesquisa de campo 47 

minado cujos membros se sentem muito confiantes e protegidos, e que por se sentirem muitos 48 

confiantes são os primeiros a morrerem. Ressaltou novamente que a plenária é soberana e sugeriu 49 

que conste na pauta de trabalho do dia somente dois itens, a leitura da minuta da ata da reunião do 50 

dia 17 de dezembro de 2013 e o informe da situação atual da Entidade Delegatária do CBH-Lagos 51 

São João, pois a Sra. Lívia Soalheiro (GEAGUA/INEA) está presente para prestar maiores 52 

esclarecimentos. Comentou que nesses momentos quem deveria estar presente para prestar 53 

esclarecimentos é a Diretora de Gestão das Águas e do Território, a Sra. Rosa Formiga, ou a Gerente 54 

de Apoio a Gestão das Águas, a Sra. Glaucia Sampaio, pois nesses momentos é importante a 55 

presença dos responsáveis.  Destacou que sempre solicitou a publicidade de todos os pareceres e 56 

esclarecimentos sobre a Entidade Delegatária.  O Sr. Ricardo Senra explicou que esta pauta foi 57 

elaborada antes da decisão do INEA sobre o Contrato de Gestão, pois não adianta discutir 58 

determinados assuntos da pauta sem o devido esclarecimento por parte do INEA. A Sra. Dalva 59 

Mansur (IPEDS) destacou que é importante seguir a pauta, pois disciplina e determinação levam aos 60 

resultados e caso o assunto conste na pauta, ele é considerado importante. Sugeriu a leitura da minuta 61 

da ata do dia 17 de dezembro de 2013 para validar as decisões tomadas na última reunião do Comitê. 62 

O Sr. Jaime Azulay explicou que existem 3 propostas para a condução da reunião, a saber: 1) seguir 63 

a pauta de trabalho do dia e avaliar todos os itens pautados; 2) alterar a pauta de trabalho do dia para 64 

a leitura da minuta da ata do dia 17 de dezembro de 2013 e esclarecimentos do INEA sobre o 65 

Contrato de Gestão nº 02/2010 e 3) leitura da minuta da ata do dia 17 de dezembro de 2013, 66 

esclarecimentos do INEA sobre o Contrato de Gestão n.º 02/2010  e redefinição da pauta de trabalho 67 

do dia. A proposta 3 foi acatada pela plenária. O Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) destacou que em função 68 

da falha regimental todos os itens pautados que dependem da análise prévia de documentos devem 69 

ser retirados da pauta. O Sr. Juarez Lopes (ASAERLA) destacou que todos os itens pautados 70 

dependem da situação atual da Entidade Delegatária. Em seguida o Sr. Artur Andrade (CILSJ) 71 

realizou a leitura da minuta da ata do dia 17 de dezembro de 2013. As correções foram realizadas no 72 

momento da leitura da minuta da ata e foram inseridas as informações relativas à participação da 73 

Diretoria Colegiada do CBH-Lagos São João na feira de ciência e tecnologia Pollutec, na França e 74 

informações relativas à licitação pelo município de Iguaba Grande para a dragagem do Canal de 75 

Itajurú em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia com recursos da ANA no valor de R$ 3 milhões e o 76 

complemento de aproximadamente mais R$ 3 milhões pelo INEA com recursos do FECAM. Após a 77 

leitura da minuta a ata foi considerada aprovada.  A Sra. Lívia Soalheiro (GEAGUA/INEA) 78 

apresentou-se e explicou que veio prestar esclarecimentos sobre o Contrato de Gestão nº 02/2010 79 

celebrado entre o INEA e o CILSJ com interveniência do CBH-Lagos São João e que caso os 80 

membros da Diretoria Colegiada do CBH-Lagos São João sintam-se a vontade, podem interromper 81 

sua fala a qualquer momento. Primeiramente, a Sra. Livia esclareceu que o Sr. Tulio Vagner foi 82 

mailto:cilsj@lagossaojoao.org.br
http://www.lagossaojoao.org.br/


 Comitê das Bacias Hidrográficas  

das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una 

 

 

Av. Getúlio Vargas, 603 – 305/306 – Centro - Araruama – RJ – 28970-000 
Tel. / Fax: + 55 22 2665-0750 – 8841-2358 - cilsj@lagossaojoao.org.br - www.lagossaojoao.org.br 

exonerado do INEA e que neste momento o INEA está substituindo a sua representação na plenária 83 

do CBH-Lagos São João, indicando sua nova Superintendente Regional, a Sra. Marcia Simões, e não 84 

indicando outro Secretário Executivo, pois cabe ao Comitê decidir quem será seu novo Secretário 85 

Executivo. Em seguida iniciou seu esclarecimento sobre o Contrato de Gestão destacando que todos 86 

os pareceres e documentos emitidos pelo INEA foram enviados para os membros do Comitê e 87 

encaminhados para a Procuradoria do INEA para uma nova análise por outro Procurador que 88 

recomendou a rescisão do referido Contrato de Gestão. Desta forma será aberto um processo 89 

administrativo para a rescisão do contrato para o esclarecimento de todas as dúvidas, pois existem 90 

recursos pendentes de repasse, prestação de contas a serem enviadas e contratos firmados pelo CILSJ 91 

com seus fornecedores a serem cumpridos. A Sra. Livia explicou que será instituída uma comissão 92 

gestora anuente formada por integrantes do INEA para acompanhar as atividades do CILSJ até a 93 

rescisão ocorrer e paralelamente o Comitê deve se reunir para definir como será o processo para 94 

instituir uma nova Entidade Delegatária.  O Sr. Mario Flavio (CILSJ) solicitou explicações à Sra. 95 

Livia Soalheiro sobre quais foram os contratos que levaram a essa situação, tais como contratos com 96 

a Eco Design, Tupy Comunicações e etc. A Sra. Livia Soalheiro explicou que foi realizada uma 97 

auditoria preventiva no CILSJ em março de 2013 com o enfoque das contratações realizadas pelo 98 

CILSJ, onde a auditoria elencou erros administrativos na execução dos recursos do Comitê. O Sr. 99 

Mario Flavio (CILSJ) explicou que o relatório da auditoria demorou muito a ser enviado. A Sra. 100 

Livia explicou que antes da emissão do relatório final da auditoria, foram realizadas diversas 101 

reuniões entre o CILSJ e o INEA com o objetivo de sanar as possíveis irregularidades encontradas 102 

para evitar um relatório muito ofensivo. Explicou que o Procurador que fez a primeira análise sobre 103 

o relatório da auditoria remeteu seu parecer ao Ministério Público para apurar possível desvio de 104 

recursos públicos. O Sr. Jaime Azulay destacou que as datas são importantes, pois a gestão do INEA 105 

era realizada por outro grupo politico e que eventuais deslizes foram repassados para a Presidente 106 

atual do INEA. O Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) destacou que nesse assunto são três entes envolvidos, o 107 

INEA, o CILSJ e o CBH-Lagos São João e que a plenária deve ouvir os esclarecimentos do INEA. A 108 

Sra. Livia destacou que esse processo foi tratado de forma a amenizar e tentar sanar as 109 

irregularidades encontradas, tais como a falta de assinatura em ata de reunião da Câmara Técnica. 110 

Frente a essa situação, a DIGAT emitiu novamente um despacho para a Procuradoria destacando 111 

todos os itens apontados pela auditoria com as respectivas respostas do CILSJ com o objetivo de 112 

manter o Contrato de Gestão, pois o Procurador anterior emitiu um parecer contraditório 113 

recomendando o envio de seu parecer para o Ministério Público e ao mesmo tempo a assinatura do 114 

Termo Aditivo ao contrato. Depois da nova análise do caso por parte de outro Procurador a 115 

recomendação foi à rescisão do Contrato, mesmo com todas as respostas e encaminhamentos, pois a 116 

Procuradoria considerou algumas irregularidades como “muito grave”, tais como a apresentação de 117 

certidões negativas não terem sido apresentadas ou apresentadas fora do prazo do certame, fato que 118 

fere a Resolução INEA n.º 13/2013 e também a Lei Federal n.º 8.666/1993. Desta forma o INEA vai 119 

acompanhar a execução do Contrato de Gestão através de uma Comissão Gestora Anuente, mediante 120 

anuência do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, sendo coordenada pela Superintendente 121 

Regional do INEA, a Sra. Marcia Simões, devido à proximidade com o CILSJ em Araruama, um 122 

representante da Procuradoria do INEA, a Sra. Renata, um integrante da Auditoria, uma Assessora da 123 
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Presidência, a Sra. Ana Carolina e uma representante da DIGAT/GEAGUA, a Sra. Glaucia Sampaio. 124 

A Sra. Livia informou que necessita da anuência do Comitê e que o novo parecer já foi emitido. A 125 

Sra. Silvana Moreira (ONG Arte por Arte Brasil) sugeriu que esta matéria seja colocada em votação 126 

após pronunciamento do CILSJ. A Sra. Paula Medina (Prolagos) solicitou esclarecimentos sobre as 127 

falhas administrativas do CILSJ, pois o parecer da Procuradoria do INEA emitido em maio de 2014 128 

concorda com a celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. A Sra. Livia explicou que este 129 

parecer emitido em maio de 2014 é contraditório, pois ao mesmo tempo em que concorda com a 130 

celebração do Termo Aditivo, também sugere o encaminhamento para o Ministério Público 131 

averiguar suspeitas de desvio de recursos públicos, fato este que gerou dúvidas na continuidade do 132 

contrato. A Sra. Lina Volcker (ONG OADS) questionou se os recursos atrasados serão repassados 133 

para o CILSJ e se não seria interessante compor a Comissão Gestora Anuente um integrante do 134 

CBH-Lagos São João. A Sra. Livia Soalheiro explicou que o INEA repassará os recursos atrasados 135 

para o CILSJ e que a participação na Comissão de um integrante do CBH-Lagos São João não é 136 

possível porque o INEA não pode emitir uma portaria nomeando uma pessoa de outra instituição, 137 

mas existe a possibilidade do CBH-Lagos São João acompanhar a Comissão Gestora Anuente. O Sr. 138 

Ricardo Senra registrou que na reunião realizada no INEA já foi solicitado que o CBH-Lagos São 139 

João acompanhe a Comissão Gestora Anuente.  O Sr. Juarez Lopes (ASAERLA) registrou que a 140 

transparência das decisões do INEA frente ao Comitê é muito importante nesse momento e que todo 141 

o ocorrido é muito grave, pois considera que o Comitê foi destituído como instituição. Registrou que 142 

o Procurador propõe medidas corretivas, mas não confiou na sua instituição em averiguar os fatos, 143 

pois os erros encontrados são graves e podem gerar improbidade administrativa. A Sra. Dalva 144 

Mansur (IPEDS) esclareceu que o CILSJ é que está sob intervenção e não o Comitê, pois os 145 

problemas estão no CILSJ e não no Comitê. O Comitê é um espaço de decisão política sobre gestão 146 

de águas e já o CILSJ é uma associação civil sem fins lucrativos, formado por prefeituras, empresas 147 

e organizações não governamentais e o que ocorreu foram erros processuais administrativos na 148 

execução dos recursos e não desvio de recursos. A Sra. Lucia Lopes (GEMA) questionou porque o 149 

INEA não informou essa situação ao Comitê quando começou essa situação. O Sr. Jaime Azulay 150 

(CEDAE) informou que já havia solicitado à Diretora da DIGAT a divulgação dos fatos e que 151 

somente foram informados os fatos ao CILSJ, pois a DIGAT não quis divulgar. A Sra. Livia 152 

informou que foi divulgado em maio de 2014. O Sra. Jaime Azulay registrou que quando as 153 

situações não dão certo, é difícil alguém assumir os problemas e questionou a ausência da Sra. Rosa 154 

Formiga e Sra. Glaucia Sampaio na reunião. A Sra. Livia informou que a Sra. Glaucia Sampaio está 155 

de férias. A Sra Edna Calheiros (AMEAS) sugeriu a substituição do nome da Sra. Glaucia Sampaio 156 

da Comissão Gestora Anuente. A Sra. Sylvana Moreira (ONG Arte por Arte Brasil) questionou 157 

porque o INEA não apontou os problemas ocorridos e que a Sra. Glaucia Sampaio não pode compor 158 

a Comissão Gestora Anuente, pois teme continuar a mesma situação e que o Comitê tem que 159 

acompanhar a Comissão Gestora Anuente. O Sr. Jaime Azulay reforçou que de maneira nenhuma a 160 

Sra. Glaucia Sampaio pode participar da Comissão Gestora Anuente, pois está comprometida por 161 

não divulgar os fatos. O Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) recomendou que não fosse suficiente apenas uma 162 

comissão se reunir, que o debate deve ser mais amplo e que não pode ocorrer dissociação entre a 163 

Delegatária CILSJ e o CBH-Lagos São João, além disto, que seja estabelecido um canal frequente de 164 
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comunicação entre o INEA e o Comitê. A Sra. Sylvana Moreira (ONG Arte por Arte Brasil) 165 

registrou que a CT-Institucional Legal desde que reformou o regimento interno do CBH-Lagos São 166 

João vem buscando uma maior transparência nas atividades do CILSJ.  O Sr. Jaime Azulay 167 

(CEDAE) registrou que a DIGAT/GEAGUA sabia dos fatos ocorridos e que na CT-Institucional 168 

Legal tentou criar um procedimento de acompanhamento da execução dos recursos e que as 169 

consequências são do CILSJ, pois o Procurador remeteu o parecer para o Ministério Público para ser 170 

investigado. Relatou também que ocorreu uma reunião no INEA com o Procurador que emitiu o 171 

parecer de dezembro de 2013, e que, posteriormente foi remetido ao Ministério Público e novamente 172 

se manifesta contra a participação da DIGAT/INEA na Comissão Gestora Anuente. O Sr. Haroldo 173 

Rosa (Colônia de Pescadores de São Pedro da Aldeia) registrou que o CILSJ nunca repassou os 174 

editais de licitações e desconhece a empresa contratada para a realização dos estudos ambientais das 175 

Lagoas de Araruama e Saquarema. A Sra. Livia Soalheiro justificou que ocorreram varias reuniões 176 

com o CILSJ e a Auditoria com o objetivo de sanar e resolver os problemas identificados, mas a 177 

situação mudou e agora não é possível voltar a fazer novamente. A Sra. Dalva Mansur (IPEDS) 178 

questionou quem na plenária conhece a Sra. Glaucia Sampaio para julgar se a mesma deve ou não 179 

participar da Comissão Gestora Anuente do INEA. A Sra. Livia Soalheiro justificou que a Sra. 180 

Glaucia Sampaio, através da GEAGUA trabalha diretamente com todos os Comitês de Bacias 181 

Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro, bem como a administração do FUNDRHI e os Contratos 182 

de Gestão.  O Sr. Jaime Azulay esclareceu que a Sra. Glaucia Sampaio nunca fez nenhuma menção 183 

de apoio ao Comitê com relação aos fatos ocorridos no Contrato de Gestão e não considera que a 184 

mesma deve fazer parte da Comissão. A Sra. Dalva Mansur novamente questionou quem conhece a 185 

Sra. Glaucia Sampaio e registra que a participação dela é extremamente importante, pois ela geriu o 186 

Contrato de Gestão e detém todas as informações necessárias. A Sra. Edna Calheiros (AMEAS) 187 

ressaltou que a Sra. Glaucia Sampaio era o canal de comunicação do Comitê com o INEA e que 188 

como ocorreram falhas nesta comunicação, julga pertinente que a mesma não participe da Comissão. 189 

O Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) questiona quem está coordenando a reunião plenária e solicita ordem e 190 

a competente verificação de quórum. A Sra. Dalva Mansur confirma a existência de quórum na 191 

reunião. O Sr. Jaime Azulay ressalta que a DIGAT/GEAGUA tem culpa nessa situação e que se 192 

torna eticamente impedida de participar da Comissão Gestora Anuente. O Sr. Ricardo Senra registra 193 

que é necessário compor a Comissão Gestora Anuente por pessoas que detém o conhecimento sobre 194 

gestão e que o Comitê acompanhe essa comissão. A Sra. Livia propõe que a DIGAT/GEAGUA 195 

participe da Comissão sem que a Sra. Glaucia Sampaio seja indicada. O Sr. Juarez Lopes 196 

(ASAERLA) destacou que a Sra. Glaucia Sampaio não cometeu nenhum crime e talvez possa ter 197 

incorrido em erro, mas não é o momento de criminalizar ninguém, muito menos o CILSJ, pois o 198 

mesmo não foi investigado e que o Comitê precisar ter acessos aos relatórios da auditoria e propõe 199 

estabelecer um planejamento dos trabalhos da Comissão. O Sr. Jaime Azulay desculpa-se pela 200 

postura incisiva, mas afirma que a DIGAT/GEAGUA acompanha todos esses fatos e que as pessoas 201 

que não divulgaram esses fatos estão comprometidas. A Sra. Denise Spiller (CILSJ) registrou que o 202 

Contrato de Gestão prevê uma comissão de acompanhamento e que até o momento não foi instituída. 203 

A Sra. Livia Solheiro confirma o posicionamento da Sra. Denise Spiller e que somente o CBH-204 

Médio Paraíba do Sul está criando tal comissão. O Sr. Valdir Vieira Almada (PM-Maricá) registrou 205 
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que ocorre uma transferência de responsabilidade entre gestão, pois até a conclusão do relatório da 206 

auditoria e a posterior conclusão da Procuradoria, as providências deverão ser tomadas, sem culpar 207 

ou responsabilizar alguém. O Sr. Jaime Azulay registrou que em nenhuma situação teríamos êxito no 208 

acompanhamento das ações tendo em vista como o CILSJ age em relação ao Comitê, pois este atraso 209 

no repasse de recursos já ocorre há quase um ano e ninguém comunicou ao Comitê.  O Sr. Sival 210 

Silva Lima (ALA Foz São João) registra a importância de encaminhar a proposta. A Sra. Dalva 211 

Mansur reforça a necessidade de tomar atitudes propositivas. O Sr. Ricardo Senra esclareceu que 212 

essa Comissão Gestora Anuente vai encaminhar todas as decisões a serem tomadas entre o INEA e o 213 

CILSJ e que o Comitê deve propor as suas novas ações.  A Sra. Livia Soalheiro explicou que todos 214 

os debates e os encaminhamentos da Comissão Gestora Anuente serão abertos para toda a plenária 215 

do Comitê. O Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) registra que não é possível excluir a DIGAT/GEAGUA da 216 

Comissão Gestora Anuente e que não tem nenhuma objeção sobre a indicação da Sra. Glaucia 217 

Sampaio, tendo já alertado que ela não está presente para responder aos questionamentos. O Sr. 218 

Edmilson Soares (Tupy Comunicações) solicitou que seja concluído o esclarecimento da Sra. Livia 219 

Soalheiro. O Sr. Sival Silva questionou o prazo de duração desta Comissão. O Sr. Juarez Lopes 220 

questionou se a investigação dos erros será objeto de debate da Comissão Gestora Anuente. A Sra. 221 

Livia Soalheiro explicou que a Comissão Gestora Anuente vai cuidar apenas do processo de rescisão 222 

do contrato. A Sra Dulce Tupy (Tupy Comunicações) questionou se a representação das instituições 223 

no Comitê é legal e se todas possuem seus documentos registrados e como será a divulgação das 224 

informações da Comissão Gestora Anuente. A Sra. Lucia Lopes (GEMA) questionou a vigência do 225 

contrato de gestão. O Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) questionou se o CILSJ continua atuando como 226 

Entidade Delegatária. A Sra. Marcia Simões (INEA) apresentou-se e solicitou que não seja assumido 227 

um cronograma de trabalho da Comissão Gestora Anuente, pois acha muito complicado agendar uma 228 

data, tendo em vista que essa comissão é formada por diversas pessoas. Finalizou que este assunto é 229 

prioritário para o INEA. O Sr. Mario Flavio (CILSJ) se pronunciou sobre a situação atual da 230 

Entidade Delegatária, reforçando o que a Sra. Livia Soalheiro já esclareceu, tais como problemas 231 

encontrados no contrato com a Tupy Comunicações para a edição do Boletim Voz das Águas e 232 

também o contrato com a Eco Design para a contratação dos Estudos Ambientais das Lagoas de 233 

Saquarema e Araruama e comentou que enquanto não ocorrer a transição o site e as informações do 234 

Comitê continuarão na internet. Ressaltou que todos os projetos do CILSJ continuam, com todas as 235 

suas parcerias e convênio, tais como o WWF, a TAG e etc. O Sr. Edimilson Soares sente-se 236 

prejudicado porque no Relatório de Gestão constam apenas quatro edições do boletim Voz das 237 

Águas. A Sra. Livia Soalheiro explicou que faltou o parecer jurídico explicando que os serviços de 238 

elaboração do boletim é um serviço de natureza continuada e que os recursos adicionais do Termo 239 

Aditivo foram devolvidos pela equipe do CILSJ. A Sra. Dulce Tupy reforçou que no relatório de 240 

gestão constam apenas quatro edições do boletim voz das águas e solicitou que sejam colocadas 241 

todas as capas do boletim Voz das Águas, bem como a edição extra e também o link para o site do 242 

boletim das águas. A Sra. Denise Spiller registrou a pendência da atualização do Plano de Bacia do 243 

CBH-Lagos São João, pois os investimentos serão orientados por este instrumento.  O Sr. Jaime 244 

Azulay reforçou a necessidade de tornar público todos os contratos da Entidade Delegatária e alinhar 245 

todas as ações. Em seguida encaminhou a votação da anuência da Comissão Gestora Anuente do 246 
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Contrato de Gestão N.º 02/2010. A matéria foi posta em votação e obteve aprovação pelos presentes. 247 

Em seguida, o Sr. Pedro Hugo (DRM-RJ) solicitou questão de encaminhamento e registrou que a 248 

reunião deve ser orientada pela convocatória e respectivos documentos a serem debatidos na reunião. 249 

A Sra, Sylvana Moreira (ONG Arte por Arte Brasil) reforçou que o Comitê precisa de uma 250 

normatização para suas atividades e que a CT-Institucional Legal desde sua criação tem como 251 

objetivo normatizar e orientar os procedimentos do Comitê. Em seguida o Sr. Jaime Azulay ressaltou 252 

a necessidade de indicar um novo Secretário Executivo para o CBH-Lagos São João e que acha 253 

muito oportuno indicar o nome da Sra. Marcia Simões para assumir o cargo de Secretária Executiva 254 

do CBH-Lagos São João, tendo em vista que a mesma será nomeada como Coordenadora da 255 

Comissão Gestora Anuente do Contrato de Gestão nº 02/2010. A Sra. Dalva Mansur questiona se 256 

será efetiva esta indicação, pois o antigo Secretário Executivo não desempenhava seu papel. O Sr. 257 

Jaime Azulay destacou que o Sr. Tulio Vagner não participava das reuniões de Diretoria Colegiada e 258 

convocava reuniões sem participar das mesmas.  A Sra. Dalva Mansur registrou que o setor poder 259 

público deve se reunir para indicar o novo Secretário Executivo de acordo com o artigo 21, parágrafo 260 

primeiro, em caso de destituição, renúncia ou afastamento definitivo de um membro da Diretoria 261 

Colegiada, os representantes do seu setor deverão eleger um novo membro para essa função em 262 

regime de maioria simples. Desta forma foi encaminhada uma pausa para eleição do Secretário 263 

Executivo solicitando que o setor poder público reúna-se para referendar sua nova indicação para a 264 

Secretaria Executiva. Após pequena pausa o setor Poder Público referendou a indicação do Instituto 265 

Estadual do Ambiente para assumir a Secretaria Executiva do CBH-Lagos São João e indicou a Sra. 266 

Marcia Simões como Secretária Executiva.  Considerando cumprida a pauta da reunião e nada mais 267 

havendo a tratar, a Sra. Dalva Rosa Mansur encerrou a reunião, solicitando que eu, Artur da Silva 268 

Andrade, que servi de Secretario da Assembleia, lavrasse a presente ata, para que, depois de lida, 269 

aprovada e assinada por todos os presentes em lista de presença própria anexada a este documentos, 270 

produza seus efeitos legais.  271 

 272 

Araruama, 30 de julho de 2014. 273 

 274 

Artur da Silva Andrade 275 

Secretário da Assembleia 276 
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