
Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios 

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica de Restauração Florestal, Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável” 

 
Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 55/2021 de 01 junho de 2021; n° 58/2021 de 09 

de maio de 2021; e n° 65/2021 de 14 de junho de 2021 

Data: 17/06/2021      

Hora: 14h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Lista de Presença:  

 

Membros: Murilo Balbino (Prefeitura Municipal de Rio Bonito); Bernardo Corty (Prefeitura 

Municipal de Armação dos Búzios); Mário Flávio (Prefeitura Municipal de Cabo Frio); Yan 

Antunes (Concessionária Águas de Juturnaíba); Patrícia Gianini (EMATER-RJ);  

 

Convidados: Ten. Barroso (SEDEC); Luiz Teixeira (Associação Viva Lagoa); Sérgio Yamagata 

(FIRJAN); Adriana Saad (CILSJ); Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); 

Mauro Paes (IRV); Carolina Mazieri (Comissão da OAB/Meio Ambiente de Armação dos 

Búzios). 

 

Pauta:  

 

1. Homologação da composição da Câmara Técnica; 

2. Eleição de coordenador (a); 

3. Apresentação de Projeto de Reflorestamento para a nascente do Rio São João, na divisa 

de Rio Bonito com Cachoeiras de Macacu; 

4. Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  
A Secretária Executiva do CILSJ, Sra. Adriana Saad, iniciou a reunião agradecendo a presença 

de todos. Em seguida, fez uma breve apresentação do histórico das discussões no âmbito do 

CBHLSJ, destacando a aprovação da Resolução CBHLSJ n° 116/2020, que destinou o montante 

de R$ 716.605,51 (setecentos e dezesseis mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI), para projetos de 

reflorestamento de mananciais na Bacia Hidrográfica do Rio São João. Informou que o Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA) repassou o recurso, em 2020, para o Consórcio Intermunicipal 

Lagos São João (CILSJ), Entidade Delegatária do CBHLSJ, para que gerenciassem o 

desembolso desse recurso através de projetos. Salientou que deverão ser desembolsados, no 

mínimo, 80% (oitenta por cento) desse recurso repassado, conforme meta estipulada pelo 

Contrato de Gestão INEA n° 01/2017. Expôs que, até momento, foi apresentado apenas um 

projeto, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que foi proposto pela 

Prefeitura Municipal de Rio Bonito, visando o reflorestamento da área no entorno da nascente do 

Rio São João e seu cercamento, sendo a área localizada em uma propriedade privada, cedida pelo 

próprio proprietário. Continuou, informando que, após levantamento, foi verificado que a média 

de um plantio, considerando mudas nativas de um metro e meio plantadas com hidrogel, 

incluindo o esterco e mão de obra custava, em média, R$ 30,00 (trinta reais) por muda. Sendo 

assim, o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) contemplaria o total de dez mil mudas, 
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sendo o restante destinado para arcar com os custos com o cercamento da área. Já a manutenção 

seria feita pelos próprios donos da propriedade. Contudo, sobraria, ainda, o remanescente de R$ 

366.605,51 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e um centavos) 

para ser utilizado em outros projetos de reflorestamento que o Comitê viesse a aprovar. Sendo 

assim, aguardava um direcionamento da Instância para dar prosseguimento ao processo. Atentou 

que ainda deveria ser realizada a eleição do Coordenador deste Grupo de Trabalho (GT). Logo 

após, passou a palavra para o Sr. Murilo Balbino, da Prefeitura Municipal de Rio Bonito. O Sr. 

Murilo Balbino explanou sobre a importância deste projeto, tendo em vista a grande relevância 

da área para a Bacia Hidrográfica, sendo apontado pelo próprio INEA como prioridade para a 

recomposição florestal. Exprimiu que. em conversa com os proprietários rurais, os mesmo se 

mostraram muito receptivos as proposta de implementação de projetos ambientais em suas 

propriedades. Colocou-se à disposição para “tomar a frente” e auxiliar o CILSJ na expansão do 

projeto para uma área maior da Bacia do Rio São João. A Sra. Adriana Saad agradeceu ao Sr. 

Murilo Balbino pela disposição em ajudar. Logo após, reiterou que deveria ser eleito um 

Coordenador para o GT. A Sra. Patrícia Gianini, da EMATER-RIO, questionou o motivo pelo 

qual a reunião não estava seguindo a ordem da pauta que estava descrita no ofício de 

convocação. Chamou atenção para o primeiro item de pauta, que tratava sobre a homologação da 

composição do GT e que ainda não havia sido abordado, justificando que era importante 

conhecer seus membros. A Sra. Adriana Saad esclareceu o GT foi criado no final do ano de 2020 

e essa era sua primeira reunião. E que, a princípio, os membros eram aqueles que estavam 

presentes. Enquanto aguardavam manifestações quanto ao interesse dos membros na 

coordenação do GT, foi feito a contextualização sobre o projeto. Logo depois, o Sr. Murilo 

Balbino apresentou mapas, retirados do Atlas dos Mananciais de Abastecimento Público do 

Estado do Rio de Janeiro, que demonstravam as áreas de interesse para proteção e recuperação 

de mananciais, tanto no Estado, quanto na RH VI. Reiterou que o ponto que será implementado o 

projeto estava inserido na área apontada como prioridade pelo INEA. Entretanto, era muito 

pequena em comparação a área total. Visto isso, sugeriu aplicar o recurso remanescente em 

outros pontos da área prioritária apontada pelo INEA, caso não houvesse outras propostas de 

projetos. Sugeriu, também, fazer um levantamento para determinar os pontos mais críticos, 

dentro desta área prioritária, e direcionar os esforços para que fosse aplicado justamente no Rio 

São João. A Sr. Adriana Saad externou que foi bem oportuno a apresentação do mapa, apontando 

a nascente do Rio São João como o ponto crítico, visto que a Lagoa de Juturnaíba, manancial 

onde era captada a água para abastecimento público da região, era alimentado por este e, por 

isso, era de fundamental importância sua preservação. Porém, essa decisão deveria ser um 

consenso de todos os membros. Caso todos concordassem, o próximo passo seria a elaboração da 

minuta de Resolução, que será avaliada pela CTIL e, posteriormente, encaminhada à Plenária 

para aprovação. Em seguida, foi apresentado a lista de composição do GT, para homologação. 

Foi solicitada a inclusão dos Srs. Murilo Balbino, Prefeitura Municipal de Rio Bonito, e Yan 

Antunes, da CAJ, na listagem. Com relação a eleição de Coordenador, foi sugerido que o Sr. 

Murilo Balbino assumisse a função. Não havendo outras manifestações, o Sr. Murilo foi eleito 

como Coordenador. Dando prosseguimento, o Sr. Murilo Balbino questionou se haviam outras 

propostas de projetos. A Sra. Adriana Saad informou que, em reunião pretérita da Plenária, 

foram feitas algumas sugestões de projetos, como o reflorestamento das margens da Lagoa de 

Juturnaíba, mas nenhuma delas foram, de fato, formalizadas. Na ocasião foi sugerido, também, 

fazer o reflorestamento em outras sub-bacias. Porém, considerando a Resolução especificava que 

a área de aplicação dos projetos deveriam ser somente na Bacia do Rio São João, isso não seria 

possível. Concluiu, informando que na próxima reunião de Plenária seria abordado o envio de 

novas propostas de projetos para o local. O Sr. Bernardo Corty, da Prefeitura de Armação dos 

Búzios, questionou sobre o procedimento para submeter propostas de projetos ao GT. A Sra. 
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Adriana Saad explicou que a proposta poderia ser encaminhada ao CILSJ por e-mail e que, em 

seguida, seria replicada aos membros do GT, visando sua discutição em uma próxima reunião. O 

Sr. Murilo Balbino questionou sobre a data da próxima reunião do GT, para que os membros 

tivessem um noção de espaço de tempo para submissão de novos projetos. A Sra. Adriana Saad 

elucidou que o Calendário de reuniões do Comitê, aprovado na Reunião de Plenária do dia 

09/06/2021, apresentava as datas das reuniões ordinárias de cada instância. Colocou que, no 

entanto, poderiam ser convocadas reuniões extraordinárias, caso o coordenador julgasse 

necessário, desde que respeitado o prazo mínimo 15 dias para sua convocação, conforme 

previsto no Regimento Interno vigente do CBHLSJ. A Sra. Patrícia Gianini questionou se havia 

um projeto técnico pronto da proposta apresentada, e se os membros poderiam contribuir na 

construção do escopo desse projeto. A Sra. Adriana Saad exprimiu que havia apenas o escopo. 

Entretanto, caso a proposta fosse aprovada, a equipe técnica do CILSJ iria refinar esse escopo e, 

posteriormente, o encaminharia aos membros do GT para contribuições. Após isso, o documento 

seria avaliado pela CTIL e, por fim, submetido à Plenária para aprovação. A Sra. Patrícia Gianini 

comentou que a equipe da EMATER-RIO estava disposta a contribuir na elaboração do escopo 

do projeto, haja vista a sua expertise na elaboração de projetos na área ambiental, no que tange a 

proteção de nascentes e a recomposição de áreas de recarga. Sendo assim, a Sra. Adriana Saad 

externou que, durante a confecção do escopo, a equipe técnica do CILSJ iria consultá-los, 

visando construir este documento da melhor maneira possível. Atendendo o questionamento feito 

pelo Sr. Murilo Balbino, foi verificado que a próxima reunião do GT estava prevista para ocorrer 

no dia 26/10/2021. O Sr. Murilo Balbino informou que iria aguardar a reunião de um número de 

propostas de projetos suficiente para, então, marcar uma reunião extraordinária. A Sra. Adriana 

Saad expos que, nesse ínterim, faria a interlocução com os membros do GT, principalmente com 

a Sra. Patrícia Gianini, com o objetivo de elaborar um escopo que atendesse as expectativas dos 

membros, em um padrão que pudesse ser licitado. Em paralelo a isso, iria solicitar uma reunião 

extraordinária da Diretoria Colegiada e da CTIL, visando a análise desse escopo, após sua 

conclusão. O Sr. Murilo Balbino sugeriu estipular um prazo de, no máximo, 30 dias para o 

encaminhamento de propostas de projetos complementares, sendo essa proposição corroborada 

pela Sra. Adriana Saad. A Sra. Patrícia Gianini questionou se a presente Câmara Técnica 

pertencia ao Subcomitê do Rio São João ou diretamente ao CBHLSJ, visto que a instituição a 

qual representa integra outros subcomitês além deste. A Sra. Adriana Saad afirmou que se tratava 

de um Grupo de Trabalho* do Comitê. Destacou que havia uma solicitação da Sra. Edna 

Calheiros, Diretora do Subcomitê da Lagoa de Saquarema, de que o recurso contemplasse todas 

as sub-bacias da Região Hidrográfica (RH VI), visto que todas elas tinham a mesma necessidade. 

Sendo assim, informou que seria levada para a Diretoria Colegiada a recomendação de estipular 

o prazo máximo de 30 dias para a submissão de novos projetos. Contudo, antes disso, seria 

discutida a possibilidade de alterar a Resolução CBHLSJ n° 116/2020, para abarcar a RH VI 

como um todo. A Sra. Patrícia Gianini manifestou interesse em estreitar a conversa com a 

Prefeitura Municipal de Rio Bonito, na intenção de apresentar, em conjunto, novas propostas de 

projetos. O Sr. Murilo Balbino se colocou à disposição para fazer essa interlocução. Completou, 

pontuando as seguintes ressalvas a serem apresentadas à Diretoria Colegiada, no momento que 

fosse discutido sobre a alteração da Resolução original: que a Bacia Hidrográfica do Rio São 

João foi apontada, em um estudo realizado pelo Estado, como área prioritária para 

reflorestamento; e que, em outro momento, poderia ser expandido para abarcar as demais sub-

bacias da RH VI, criando uma escala de prioridade. A Sra. Adriana Saad concordou, 

acrescentando que poderia ser utilizado o recurso, referente ao ônus de 2021-2022, para atender 

as demais bacias. O Sr. Murilo Balbino sugeriu que fosse promovido um rodízio de aplicações, 

concentrando ano a ano em regiões específicas, sempre contemplando projetos completos. O Sr. 

Sergio Yamagata, da FIRJAN, corroborou as falas anteriores, complementando que centralizar 
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MURILO BALBINO VALGUEIRO 

Coordenador da Câmara Técnica de Restauração Florestal, 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do CBHLSJ 

os esforços em uma bacia por vez traria mais consistência às decisões do grupo. O Sr. Murilo 

Balbino explanou sobre algumas ações adotadas pela Prefeitura de Rio Bonito, visando o 

desenvolvimento do turismo rural aliado à preservação. Complementou que os novos 

proprietários rurais possuíam uma visão diferente de antigamente, comprando propriedades no 

município com o intuito de erradicar a pecuária, e visando colaborar com a Prefeitura na 

recomposição de matas ciliares. Ao final da reunião, foi informado que seria criado um grupo no 

Whatsapp com os membros deste GT, para tratar sobre os assuntos pertinentes à instância, 

conforme sugestão da Sra. Patrícia Gianini. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. 

Murilo Balbino agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 

 

Registro Fotográfico: 

 
 

 

Relator: Samara Miranda, revisado por Jéssica Berbat (CILSJ) 

Elaborado em: 30/08/2021 

Aprovado em: 26/10/2021 

*Em consulta à Resolução CBHLSJ n° 117/2020, foi verificado que esta instância que se trata de uma Câmara Técnica. 

 


