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Ata da Reunião do Fórum Eleitoral do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João – 1 

CBHLSJ. Ao sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da 2 

manhã, iniciou-se a reunião via videoconferência (plataforma JitsiMeet), tendo como pauta os 3 

seguintes assuntos: 1 - Processo Eleitoral do CBHLSJ (Biênio 2021-2023): a) Eleição para 4 

composição da Plenária para o Biênio 2021-2023; b) Eleição da Diretoria Colegiada. Onde 5 

compareceram os seguintes representantes, conforme comprovação de presença: Sr. Jorge 6 

Ferreira de Souza (EMATER-RIO); Sra. Ana Paula Araújo Pereira (FIPERJ); Sr. Luiz Fernando 7 

Nunes Shinkado (SEDEC); Sr. Artur Barroso Bago (SEDEC); Sra. Keila Ferreira da Silva (P.M. 8 

Arraial do Cabo); Sr. Juarez Marques Lopes (P.M. Cabo Frio); Sr. Mario Flavio Moreira (P.M. 9 

Cabo Frio); Sr. Alex Sandro Jardim Maurino (P.M. Casimiro de Abreu); Sra. Aline Oliveira 10 

Santos Mouza (P.M. Casimiro de Abreu); Sr. João Paulo da Silva Arruda (P.M. Iguaba Grande); 11 

Sr. Jolnnye Rodrigues Abrahão (P.M. Rio das Ostras); Sra. Daiana Paula da Silva Cabral (P.M. 12 

São Pedro da Aldeia); Sr. Rafael Badia Campos de Rezende (P.M. Silva Jardim); Sr. Arnaldo 13 

Villa Nova (Ass. Viva Lagoa); Sr. Luiz Carlos Teixeira Junior (Ass. Viva Lagoa); Sra. Edna 14 

Ferreira Calheiros Saraiva (AMEAS); Sra. Rafaela de Carvalho Siqueira (Ass. Raízes); Sr. 15 

Judson da Cruz Lopes da Rosa (Ass. Raízes); Sra. Cynthia Lima Ranieri (Inst. Albatroz); Sr. 16 

Osni Guaiano (IEMAR); Sra. Dalva Rosa Mansur (IPEDS); Sra. Margoth Silvana da Silva 17 

Cardoso (OAB – Iguaba Grande); Sr. Manildo de Oliveira (IFF – Cabo Frio); Sr. Alexandre 18 

Mioth Soares (IFRJ – Arraial do Cabo); Sr. Eduardo Gomes Pimenta (UVA – Cabo Frio); Sra. 19 

Nathalia Salustiano Bragança (CAJ); Sra. Mayná Coutinho Morais (CEDAE); Sra. Gabriela 20 

Negreiros Coutinho Vitorino (Prolagos); Sra. Amanda Mendes Bulhões Barbosa (Prolagos); Sr. 21 

Rogério Góis Marão (Dois Arcos); Sr. Francisco da Rocha Guimarães Neto (APAAPP); Sr. 22 

Leandro Coutinho Mattos (Colônia Z-29/Iguaba Grande); Sr. Jorge Carmo de Mello (ALA); 23 

Sra. Irene Alves de Mello (ALA); Sr. Sérgio Kunio Yamagata (FIRJAN); Sr. Fábio Vinícius 24 

Feitosa de Albuquerque (Tosana); Sra. Stephani de Souza Brunetti (AGRISA); Sr. Thales de 25 

Barros Pinheiro (Blue Birds BR); Sr. Fernando Barbosa da Silva (CNA); Sr. Nelson Ferreira da 26 

Costa (ITOGRASS); Sra. Marianna Rodrigues Gullo Cavalcante (CILSJ); Sra. Adriana Miguel 27 

Saad (CILSJ); Sr. Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Sra. Jéssica Cavalcante Berbat (CILSJ); 28 

Sra. Samara Miranda (CILSJ); Sr. Victor Hugo Andrade (CILSJ). Ouvintes: Sra. Zélia Maciel 29 

(Ass. Raízes); Sra. Aline Lázaro (Ass. Raízes); Sr. Felipe Liberato (Prolagos); Sr. Márcio 30 

Cardoso (OAB-Iguaba Grande); Sr. Emídio Fernandes (Ass. Raízes); Sr. Eduardo Rodrigues 31 

(P.M. Armação dos Búzios); Sr. Luiz Henrique Abrantes (P.M. São Pedro da Aldeia); Sra. 32 

Alejandra Aguilar (convidada); Sr. Paulo César Pinheiro (convidado). Ausência Justificada: 33 

Dulce Tupy (Colônia Z-24/Saquarema). O Sr. Leandro Coutinho, Presidente do CBHLSJ no 34 

Biênio de 2019 a 2021, iniciou a reunião  agradecendo todo o apoio da Plenária recebido 35 

durante seu manto, prosseguiu informando que realizaria uma breve apresentação das ações 36 

realizadas pelo Comitê. Então, fez uma breve introdução sobre a região abrangida pelo CBHLSJ 37 

e listou os projetos executados (Projeto Revivendo Águas Claras, apoio a fiscalização da Lagoa 38 

de Araruama e Monitoramento das Lagunas de Saquarema e Jaconé) e em execução (projetos de 39 

saneamento em diversas localidades da RH VI, nos municípios de Armação dos Búzios, Arraial 40 

do Cabo, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama). Salientou a 41 

importância da elaboração e execução de projetos de saneamento, tendo em vista que no 42 

mínimo 70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados pelos Comitês, sejam investidos no 43 

saneamento básico da Região Hidrográfica. Esclareceu que a escolha do local para realização 44 

das obras foi uma decisão tomada em parceria com as Prefeituras dos respectivos municípios. 45 

Finalizou agradecendo a toda a Diretoria Colegiada do Biênio 2019-2021 e à equipe da Entidade 46 

Delegatária. Por fim, pediu para que a Comissão Eleitoral prosseguisse a condução da reunião. 47 

A Sra. Keila Ferreira sugeriu que a Sra. Jéssica Berbat apresentasse o parecer da Comissão 48 

Eleitoral, caso os demais membros desta Comissão estivessem de acordo, e enfatizou que todos 49 

os posicionamentos foram embasados no Edital do Processo Eleitoral, seguindo estritamente as 50 

normativas do Comitê. Com a concordância de todos os membros da Comissão Eleitoral, a fala 51 

foi passada para a Sra. Jéssica Berbat, que explicou que estaria apresentando somente o parecer 52 

final das instituições habilitadas e não habilitadas, após os recursos. Indicou que todas as 53 
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Instituições inscritas por recondução foram habilitadas, bem como a entrada das seguintes 54 

Instituições: Secretaria do Estado de Defesa Civil (SEDEC) e da Empresa de Assistência 55 

Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RIO) no Segmento Poder 56 

Público; a Colônia de Pescadores Z-4 de Cabo Frio, o Instituto Escola do Mar (IEMAR) e o 57 

Instituto Albatroz no Segmento Sociedade Civil; e Blue Birds BR e Dois Arcos Gestão de 58 

Resíduos no Segmento Usuários. Comunicou que a Associação Comunitária dos Moradores do 59 

Bairro Manoel Corrêa e Associação Observação de Búzios não foram habilitadas neste Processo 60 

Eleitoral, pois a primeira não apresentou comprovação do desenvolvimento ativo de atividades 61 

de cunho ambiental descritas em seu Memorial Descritivo, e a segunda Instituição não possuía 62 

Registro em cartório de sua Ata de Eleição da Diretoria. Seguiu, apresentando as considerações 63 

que a Comissão Eleitoral encaminhou à Plenária: I. Haviam 4 (quatro) inscritos no setor 64 

Industrial do Segmento Usuários (Tosana, AGRISA, ITOGRASS e Dois Arcos), porém o Edital 65 

Eleitoral prevê apenas 1 (uma) vaga para este setor; e II. Haviam 4 (quatro) inscritos para o 66 

Poder Público Estadual (FIPERJ, EMATER, INEA e SEDEC), entretanto o mesmo 67 

disponibiliza apenas 3 (três) vagas. A Sra. Keila Ferreira questionou à Plenária se havia 68 

interesse no remanejamento de alguma das Instituições para outro Setor, dentro do respectivo 69 

Segmento e solicitou que a Sra. Jéssica Berbat informasse as vagas remanescentes nos 70 

Segmentos Poder Público e Usuários. A Sra. Jéssica Berbat elucidou que no Segmento Poder 71 

Público haviam 3 (três) vagas disponíveis, referentes ao Setor Federal; e que no Segmento 72 

Usuários restava 1 (uma) vaga no Setor Mineração, 1 (uma) vaga no Setor Turismo e 2 (duas) 73 

vagas no Setor Saneamento e/ou Abastecimento Público. O Sr. Arnaldo Villa Nova perguntou 74 

sobre a possibilidade destas Instituições ocuparem um cargo de suplência dento do Setor. O Sr. 75 

Victor Hugo Andrade, assessor Jurídico do CILSJ, esclareceu que o atual Regimento Interno 76 

prevê que, no caso de preenchimento de todas as vagas, as Instituições possam entrar como 77 

suplentes, mas que, como ainda haviam vagas não preenchidas dentro do Segmento, estas 78 

poderiam ser alocadas em outros Setores de seus respectivos Segmentos, mas que caberia aos 79 

membros a decisão. O Sr. Arnaldo Villa Nova indicou que a proposta de realocação das 80 

Instituições deveria ser colocada em votação, então. A Sra. Dalva Mansur sugeriu que a 81 

EMATER fosse recolocada em Poder Público Federal, considerando que a mesma também 82 

existe em nível Federal, sendo uma realidade em todos os Estados. A Sra. Keila Ferreira pediu 83 

que os membros, então, votassem se estariam de acordo com a SEDEC, INEA e FIPERJ 84 

permanecerem nas vagas Estaduais, e EMATER ser colocada como titular no nível Federal. O 85 

Sr. Jorge Ferreira manifestou que esteve afastado das ações do Comitê há algum tempo e estava 86 

retornando agora e que, em relação à realocação da EMATER no nível Federal, não saberia a 87 

posição da Diretoria da empresa, que talvez seria necessário uma consulta a eles antes. A Sra. 88 

Keila Ferreira e o Sr. Arnaldo Villa Nova explicaram que se tratava de uma classificação 89 

burocrática para gestão interna do Comitê, apenas uma formalidade que não impactaria na 90 

empresa. Manifestaram-se a favor da propostas os representantes das seguintes Instituições: 91 

CAJ, AMEAS, Ass. Raízes, P.M. Silva Jardim, CNA, P.M. São Pedro da Aldeia, SEDEC, 92 

IEMAR, Blue Birds BR, P.M. Arraial do Cabo, Ass. Viva Lagoa, P.M. Cabo Frio, Prolagos. 93 

Sem manifestações contrárias, a proposta foi aceita e a EMATER foi colocada como titular do 94 

Poder Público Federal. Prosseguindo, a Sra. Jéssica Berbat relembrou que haviam mais inscritos 95 

do que vagas também para o setor industrial, e que no Segmento Usuários restava 1 (uma) vaga 96 

no Setor Mineração, 1 (uma) vaga no Setor Turismo e 2 (duas) vagas no Setor Saneamento e/ou 97 

Abastecimento Público. A Sra. Keila Ferreira sugeriu, então, que a empresa Dois Arcos fosse 98 

colocada no setor de Saneamento, proposta ratificada pelo Sr. Luiz Teixeira. As seguintes 99 

Instituições manifestaram-se de acordo: Ass. Viva Lagoa, IPEDS, P.M. Arraial do Cabo, IFRJ, 100 

CAJ, P.M. Cabo Frio, UVA, Ass. Raízes, Dois Arcos, Blue Birds, IFF, Tosana, Prolagos. Sem 101 

manifestações contrárias, a proposta foi aceita e a Dois Arcos foi realocada para o Setor 102 

Saneamento e/ou Abastecimento Público do Segmento Usuários. A Sra. Keila Ferreira levantou  103 

a possibilidade da Tosana ser alocada no Setor Mineração. Informaram estar de acordo: P.M. 104 

Arraial do Cabo, Ass. Viva Lagoa, IFF, Prolagos, Ass. Raízes, Blue Birds, FIPERJ, AGRISA, 105 

CAJ, P.M. Silva Jardim. Prosseguiu-se para as duas últimas Instituições presentes no setor 106 
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industrial: AGRISA e ITOGRASS, para definição de qual permaneceria na vaga do Setor 107 

Industrial. A Sra. Dalva Mansur sugeriu que a ITOGRASS fosse colocada no Setor de Turismo, 108 

Esporte e Lazer, já que a empresa realiza reflorestamento que, hoje em dia, poderia ser visto 109 

como atividade turística. O Sr. Victor Hugo Andrade retificou sua manifestação anterior, 110 

comunicando ter se equivocado e que o Regimento Interno do CBHLSJ não prevê vaga de 111 

suplência para as Entidades. Destacou que a subdivisão para questão de representatividade, e 112 

que não há inscritos para aquelas vagas, o remanejamento é para ocupação de vagas 113 

remanescentes do Segmento, para fins burocráticos. Ou seja, as Instituições habilitadas que não 114 

possuíam vaga em seu Setor em específico, estariam sendo realocadas para vagas que não 115 

estariam ocupadas em seu Segmento, possibilitando que estas contribuíssem e participassem no 116 

Comitê. A Sra. Dalva Mansur manifestou que, ao seu ver, não havia impedimentos para essas 117 

realocações, já que a paridade é definida por Segmentos, e não por setores. A Sra. Marianna 118 

Cavalcante ratificou a fala da Sra. Dalva, complementando a Política Estadual de Recursos 119 

Hídricos, prevê apenas que o Comitê deverá ser constituído por representantes I. dos usuários da 120 

água e da população interessada; II. das entidades da sociedade civil organizada; III - dos 121 

poderes públicos dos Municípios, federais e estaduais relacionados com os recursos hídricos; ou 122 

seja, a subdivisão dos Segmentos foi adotada pelo Comitê, apenas para fins de 123 

representatividade, não havendo objeções para o remanejando de Instituições internamente no 124 

Segmento, tendo a Plenária autonomia para tomar essa decisão. Relembrou, também, que o 125 

Regimento Interno encontra-se em revisão pela Câmara Técnica Institucional Legal, e que 126 

existe a intenção de que, nesta revisão, as subdivisões deixem de existir. Neste ponto, a Sra. 127 

Keila Ferreira colocou a proposta em votação. Manifestaram-se favoráveis a sugestão: Ass. 128 

Viva Lagoa, UVA, APAAPP, P.M. Cabo Frio, Ass. Raízes, IPEDS, IFF, P.M. Iguaba Grande, 129 

Dois Arcos, P.M. Casimiro de Abreu, Tosana. Externaram posição contrária a proposta: P.M. 130 

Rio das Ostras, CNA, FIPERJ, OAB-Iguaba Grande, SEDEC, CAJ, Blue Birds, P.M. Cabo Frio. 131 

Abstenções: IFRJ, Prolagos, P.M. São Pedro da Aldeia, P.M. Silva Jardim, CEDAE, UVA, 132 

AGRISA, Inst. Albatroz. Assim, a proposta foi aprovada pela maioria dos votos. O Sr. Emídio 133 

Fernandes perguntou como ficou, ao final, a paridade entre os segmentos. A Sra. Jéssica Berbat 134 

informou que, no total, foram preenchidas 13 (treze) das 19 (dezenove) vagas do Segmento 135 

Poder Público, 12 (doze) das 19 (dezenove) vagas do Segmento Sociedade Civil e 18 (dezoito) 136 

das 19 (dezenove) vagas do Segmento Usuários. Seguiu-se, neste momento, para a eleição da 137 

Diretoria Colegiada para o Biênio 2021-2023. O Sr. Leandro Coutinho solicitou que as chapas 138 

se apresentassem, inscrevendo-se via chat. A seguinte chapa foi inscrita: Eduardo Pimenta 139 

(UVA) como Presidente, Gilton de Luna (STTR - Cabo Frio) como Vice Presidente, Leandro 140 

Coutinho (Colônia Z-29 de Iguaba Grande) como Sec. Executivo, Edna Calheiros (AMEAS) 141 

como Diretora do Subcomitê da Lagoa de Saquarema,  Dalva Mansur (IPEDS) como Diretora 142 

do Subcomitê do Rio Una, Mário Flavio (P.M. Cabo Frio) como Diretor do Subcomitê da Lagoa 143 

de Araruama, e o Rafael Badia (P.M. Silva Jardim) como Diretor do Subcomitê do Rio São 144 

João. Aguardou-se um período para a inscrição de outras chapas, porém não ocorreram mais 145 

inscrições para concorrer à Diretoria Colegiada deste Comitê para o biênio 2021-2023. O Sr. 146 

Eduardo Pimenta externou que os membros da chapa buscaram compor uma chapa de consenso, 147 

com ajustes de acordo com as solicitações das representatividades, mas mantendo-se um caráter 148 

de continuidade nas ações e conquistas do biênio anterior. Votaram a favor da chapa inscrita: 149 

Ass. Viva Lagoa, IPEDS, IEMAR, SEDEC, Prolagos, AMEAS, ALA, P.M. São Pedro da 150 

Aldeia, OAB Iguaba Grande, P.M. Arraial do Cabo, Dois Arcos, P.M. Iguaba Grande, IFF, P.M. 151 

Silva Jardim, Tosana, Blue Birds, CNA, Colônia Z29 – Iguaba Grande, P.M. Casimiro de 152 

Abreu, APAAPP, Ass. Raízes, Inst. Albatroz. Abstenções: FIPERJ, AGRISA, IFRJ, P.M. Rio 153 

das Ostras. Sem manifestações contrárias e pela maioria dos votos, a chapa única, presidida pelo 154 

Sr. Eduardo Pimenta, foi eleita para a Diretoria Colegiada deste Comitê no biênio 2021-2023. O 155 

Sr. Eduardo Pimenta agradeceu a confiança depositada por todos, exprimiu que o objetivo 156 

principal da chapa é a manutenção das ações realizadas na gestão anterior. Contou que, há 4 157 

(quatro) anos atrás o Comitê encontrava-se em uma situação financeira crítica, mas que o 158 

Consórcio, Comitê e Diretoria conseguiram, juntos, sanear estes problemas financeiros, 159 
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realizando os investimentos necessários e buscando apoiar todas as representatividades. 160 

Destacou que sua chapa desenvolveu algumas metas, como a de licitar de um escritório de 161 

projetos, visando não somente para gerir os projetos e demandas do Comitê, mas também 162 

buscar recursos externos, não permanecendo restritos somente aos recursos advindos das 163 

cobranças pelo uso da água, repassados pelo FUNDRHI. Afirmou que outra questão que 164 

pretende encarar com muita responsabilidade em sua gestão, a qual entende ser uma 165 

unanimidade entre os membros do Comitê, é dar início a busca por zerar os efluentes lançados 166 

na Lagoa de Araruama, não se restringindo somente a este corpo hídrico, mas priorizando-o. 167 

Procurando, para tal, soluções em consenso, seja por meio da transposição ou seja por 168 

emissário(s) submarino(s), para retirada dos descartes de efluentes deste corpo hídrico fechado. 169 

Além disso, externou que pretende-se incentivar desenvolvimento sustentável, aumentar a 170 

potencialidade da Bacia Hidrográfica do Rio São João e realizar o balizamento para melhoria da 171 

seguridade de navegabilidade na Lagoa de Araruama, sem afetar negativamente os pescadores. 172 

Apontou, também, a importância do andamento da revisão de Regimento Interno do CBHLSJ. 173 

Passou a fala, então, ao Secretário Executivo eleito, Sr. Leandro Coutinho, o qual corroborou a 174 

fala do Sr. Eduardo Pimenta, sobre a relevância da captação de recursos e de um escritório de 175 

projetos, o que poderá agilizar os projetos de saneamento. O Sr. Eduardo Pimenta, em resposta à 176 

Sr. Zélia Maciel, pontuou que o projeto em Charqueado não será esquecido e reafirmou um 177 

compromisso de efetividade da gestão, procurando soluções às demandas da sociedade. A Sra. 178 

Dalva Mansur agradeceu a confiança de todos que apoiaram a chapa e reiterou a empenho em 179 

melhorar as condições da Bacia Hidrográfica do Rio Una. O Sr. Mário Flávio enfatizou o 180 

comprometimento com as questões que tangem a Praia do Siqueira, o desassoreamento do 181 

Canal do Itajurú e a transposição. A Sra. Edna Calheiros exprimiu que sua gestão do Subcomitê 182 

da Lagoa de Saquarema será colegiada, uma gestão participativa do Subcomitê. Neste momento, 183 

considerando-se o fim das Eleições e votações necessárias para o Fórum Eleitoral, os membros 184 

presente optaram por aproveitar a presença de todos para discutir alguns temas relevantes para o 185 

atual biênio.  O Sr. Jorge de Mello comentou a necessidade de ser dada maior atenção ao Rio 186 

São João, com destaque para o Baixo São João, tendo em vista a situação cada vez mais 187 

agravada de contaminação por esgoto. O Sr. Francisco Guimarães reforçou a importância do 188 

balizamento do Canal do Itajurú, indicando que o Comitê poderia dar início ao pedido do 189 

Levantamento Batimétrico, pois ocorrem diversos acidentes com as artes de pesca, ocasionando 190 

prejuízo aos pescadores. Citou, também, a transposição como outro ponto de destaque, 191 

considerando-se que esta demanda tem sido postergada desde 2014. Além disso, colocou como 192 

fundamental a realização de projetos de educação ambiental que visem a conscientização sobre 193 

o descarte de lixo nos corpos hídricos da região, como nas Lagoas de Araruama, Juturnaíba e 194 

nos Rios São João e Una. Por fim, propôs que a Plenária se reunisse com maior frequência para 195 

empenhar-se no Plano de Trabalho visando suprir as requisições da região. O Sr. Eduardo 196 

Pimenta informou que havia um questionamento sobre o procedimento para compor as 197 

instâncias do Comitê. A Sra. Dalva Mansur elucidou que agora cabia às entidades que 198 

constituem a Plenária pontuarem seu interesse. Para tal, indicou o envio de um ofício do 199 

Comitê, assinado por seu Presidente eleito para o biênio de 2021-2023, solicitando que as 200 

Instituições manifestassem interesse em compor as instâncias do CBHLSJ e que apontassem 201 

quais os representantes titular e suplente indicados para compor a respectiva Câmara Técnica, o 202 

Grupo de Trabalho e/ou o Subcomitê de interesse. Após o recebimentos destes ofícios, pontuou 203 

que a Secretaria Executiva devia montar um quadro com todas as instâncias com seus 204 

respectivos membros e, então, deveriam ser convocadas reuniões das Instâncias para sua 205 

instalação e eleição dos seus respectivos Coordenadores. O Sr. Eduardo Pimenta agradeceu a 206 

contribuição da Sra. Dalva e comunicou que estaria se reunindo com a Secretaria Executiva o 207 

mais brevemente possível, para dar andamento as ações do Comitê. O Sr. Arnaldo Villa Nova 208 

parabenizou a chapa eleita e corroborou a explicação dada pela Sra. Dalva Mansur. Reforçou, 209 

também, a fala do Sr. Eduardo Pimenta, sobre a retirada dos efluentes da Lagoa de Araruama, 210 

por esta se tratar de um corpo hídrico fechado, conceito que nem sempre é facilmente 211 

compreendido. Explanou que a problemática do descarte de efluentes em corpos hídricos 212 
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fechados é que não há diluição. Sendo assim, a Lagoa de Araruama concentra minerais, mesmo 213 

tendo um ótimo tratamento dos esgotos pelas ETE’s, pois seu produto final é sempre Nitrogênio 214 

e Fósforo, que precisariam ser diluídos, o que não ocorre na Lagoa. Outro fator agravante é que 215 

o teor de Fósforo na Lagoa, originalmente, é um valor próximo de zero, na casa de um 216 

milionésimo por miligrama, como é encontrado atualmente nos resultados do monitoramento. 217 

Esclareceu a transparência e clareza das águas da Lagoa se deve à considerável redução do teor 218 

de Fósforo, ocasionada pela grande renovação das águas ocorridas recentemente e que, caso 219 

essa renovação cesse, irá novamente acontecer a concentração dos sais minerais e, 220 

consequentemente, a eutrofização da Lagoa. Pontuou, então, que o ideal seria levar estes 221 

efluentes para descarte em um corpo hídrico onde haja diluição, como o Rio Una, o Rio São 222 

João ou para um emissário submarino. O Sr. Eduardo Pimenta noticiou que esta se trata de uma 223 

das principais demandas da atual Diretoria. Comentou que, com a melhoria da eficiência da 224 

distribuição de água tratada e o crescimento da população da região, há um consequente 225 

aumento do volume de efluentes. Assim, se faz indispensável uma solução decidida em 226 

consenso. Anunciou que também pretende-se buscar, através de um diálogo contínuo e maduro 227 

com as Concessionárias, uma melhor eficiência nas Estações de Tratamento de Esgoto da RH 228 

VI, em especial a presente no bairro Jardim Esperança (Cabo Frio), a qual pretende-se alcançar 229 

o nível terciário de tratamento. A Sra. Keila Ferreira parabenizou a nova Diretoria e salientou a 230 

relevância do retorno das discussões sobre o Plano de Bacias, tendo em vista que este se trata de 231 

um balizador das ações do Comitê, possibilitando que estas sejam mais efetivas no emprego dos 232 

recursos. A Sra. Irene Mello também parabenizou a nova gestão eleita e ressaltou que a Bacia 233 

Hidrográfica não é composta apenas por lagoas, mas também pelo Rio São João, e que este 234 

também precisa de atenção. A Sra. Adriana Saad, em nome do CILSJ, como entidade 235 

delegatária, também parabenizou a nova Diretoria e reafirmou o compromisso de dedicação e 236 

agilidade no desenvolvimento dos projetos. Informou que a maioria dos recursos dos projetos 237 

que foram demandados, incluindo os arrestados, já foram recebidos. Em seguida, anunciou que 238 

na próxima reunião Ordinária da Plenária, seriam tratados sobre os recursos referentes ao ano de 239 

2021, sendo definido logo no primeiro semestre do ano o que será realizado com estes valores, 240 

de maneira a não ocorrer perda de prazos ou problemas com repasses por parte do INEA. 241 

Pontuou que o projeto de saneamento do Bairro São João, em São Pedro, já estava com data 242 

marcada para a licitação ocorrer ainda neste mês de abril. A Sra. Keila Ferreira ponderou a 243 

importância da realização de uma reunião do GT Transposição com a maior brevidade possível, 244 

visando a emissão da resposta necessária para ser dada sequência a Revisão Tarifária 245 

Quinquenal da Concessionária Prolagos. Explanou que, em conversas com o Prefeito do 246 

Município de Arraial do Cabo, o mesmo havia comunicado que não possuía nenhum interesse 247 

em fazer um emissário submarino, principalmente na Praia Grande. Frisou, então, a pertinência 248 

de se alinhar essa decisão com o Comitê e que a Prefeitura já havia dado retorno 249 

individualmente, por carta, mas que acredita que esse entendimento deveria ser conjunto, tendo 250 

em vista que este desenvolvimento deveria ser regional. O Sr. Eduardo Pimenta complementou, 251 

afirmando que este se tratava de um dos maiores desafios para se iniciar o processo de cessão do 252 

lançamento de efluentes na Lagoa de Araruama. Exprimiu que nenhum dos Prefeitos dos 253 

municípios da região desejam que o esgoto seja descartado em seu território, porém este 254 

efluente precisa ser disposto em algum lugar e que essa discussão demanda muita maturidade 255 

para que seja alcançada a melhor solução possível. A Sra. Dalva Mansur destacou que a reunião 256 

do Fórum Eleitoral já havia sido finalizada na conclusão das eleições e reiterou que, desde 257 

então, os membros presentes optaram por debater alguns assuntos fundamentais para a região. 258 

Em relação ao lançamento dos efluentes, ponderou que existem diversos tipos de reciclagem 259 

possíveis para essa água, citando como exemplo que alguns países reutilizam essa água depois 260 

de tratada, seja por tratamento terciário ou quaternário, para a área agrícola. Desta forma, 261 

pontuou a importância da mudança do pensamento de “lançamento”, para uma vertente mais 262 

atual, na qual se busca a reciclagem, o tratamento e reutilização destes efluentes gerados. A Sra. 263 

Keila Ferreira aproveitou o momento para agradecer, em nome da Comissão Eleitoral, o 264 

trabalho da Sra. Jéssica Berbat e da equipe do CILSJ, que possibilitou uma maior facilidade no 265 
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desenvolvimento das atividades e na tomada de decisão da Comissão Eleitoral. Não havendo 266 

mais assuntos a serem tratados, o Sr. Eduardo Pimenta agradeceu a confiança depositada e a 267 

participação de todos os presentes. Assim, finalizou a reunião. Deste modo, eu, Jéssica 268 

Cavalcante Berbat, lavro a presente Ata, para que, depois de lida, aprovada pelos membros do 269 

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João e assinada pelo Presidente do Comitê de Bacia 270 

Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. São Pedro da Aldeia, 09 de junho de 271 

2021.  272 

EDUARDO GOMES PIMENTA  

Presidente do CBH Lagos São João 
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