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Ata da Reunião Extraordinária da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 1 

João – CBHLSJ. Ao terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 2 

dez horas, iniciou-se a reunião via videoconferência (plataforma JitsiMeet), tendo como 3 

pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Resolução que aprova a integração do 4 

Plano de Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna de Araruama e do Plano de 5 

Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos São 6 

João à Revisão e Complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região 7 

Hidrográfica Lagos São João; 2. Aprovação da Resolução que altera a Resolução 8 

CBHLSJ N° Resolução 150/2021, referente a regulamentação da aplicação de 9 

recursos financeiros da CBHLSJ no montante de R$ 95.620,44 (noventa e cinco 10 

mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) para auxilio á 11 

fiscalização integrada da lagoa de Araruama (alimentação, combustível , óleo 12 

lubrificante e pequenos reparos); 3. Atualização da tabela de controle de projetos; 13 

4. Apresentação sobre a gestão dos recursos hídricos e o papel de cada ente do 14 

SEGRHI; 5. Assuntos gerais. Onde compareceram os seguintes representantes, 15 

conforme comprovação de presença: Sr. Eduardo Gomes pimenta (UVA); Sra. Katia 16 

Regina (MOMIG); Sandra Bárbara (IPEDS); Sra. Keila Ferreira (Prefeitura Municipal 17 

de Arraial do Cabo); Sra. Amanda Bulhões (PROLAGOS); Sr. João Paulo Arruda 18 

(Prefeitura Municipal de Iguaba Grande); Sr. Murilo Balbino Valgueiro (Prefeitura 19 

Municipal de Rio Bonito); Sr. José Ricardo (Ass. Pescadores da Praia da Baleia); Sr. 20 

Arnaldo Villa Nova (Associação Viva Lagoa); Sra. Edna Calheiros (AMEAS); Sr. 21 

Francisco da Rocha Guimarães Neto (APAAPP); Sr. Leandro Coutinho (Colônia Z-22 

29/Iguaba Grande); Ricardo Guadagnin (FIRJAN); Sr. José Roberto (EMATER); Sra. 23 

Sthephani Brunetti (AGRISA); Sra. Alejandra Aguilar (NEABC); Sr. Fernando Barbosa 24 

da Silva (Clube Náutico de Araruama); Sr. Artur Barroso Bago (SEDEC); Sr. Gilton 25 

Souza de Luna (STTRCF); Sra. Rafaela de Carvalho (RAÌZES); Sr. Yan Antunes 26 

(CAJ); Sr. Márcio Cardoso (OAB); Sra. Cynthia lima (ALBATROZ); Sra. Bianca 27 

Fernandes (PMCF); Sr. Mario Flávio (PMSPA); Vinicius Mendes (Assoc. Raízes); 28 

Daniele Catanhadê (PESCARTE); Sr. Jorge Ferreira (EMATER-RIO); Sra. Mariana 29 

Loureiro (FIPERJ)); Sra. Paloma Arias (IEMAR); Sr. Manildo Oliveira (IFF); Sr. 30 

Augusto Pascoal (NEA-BC); Sra. Adriana Saad (CILSJ); Sra. Marianna Cavalcante 31 

(CILSJ); Sra. Jéssica Berbat (CILSJ); Sra. Samara Miranda (CILSJ). O Presidente do 32 

CBHLSJ, Sr. Eduardo Pimenta, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Em 33 

seguida constatou que a Sra. Marianna Cavalcante, Coordenadora de Projetos do CILSJ, 34 

não se encontraria presente na reunião, por motivos de saúde. Devido a isso, o quarto 35 

item da pauta, “Apresentação sobre a gestão dos recursos hídricos e o papel de cada ente 36 

do SEGRHI”, que seria apresentada pela mesma, foi retirado da pauta. Seguindo a 37 

reunião, abordou-se o primeiro item da pauta, sobre a “Aprovação da Resolução que 38 

aprova a integração do Plano de Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna de 39 

Araruama e do Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia 40 

Hidrográfica Lagos São João à Revisão e Complementação do Plano de Recursos 41 

Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João”. O Sr. Eduardo Pimenta, Presidente 42 

do CBHLSJ, pontuou que o valor aprovado para os planos, contemplando todos os 43 

pontos necessários, estaria fora da realidade do mercado. Por esta razão, surgiu a 44 

proposta de união desses planos, através de um projeto inovador, cuja junção dos 45 

montantes respectivos resultaria em um valor do certame atrativo aos interessados. O 46 

Sr. Mario Flávio e a Sra. Paloma Arias ratificaram a proposta. Sem mais contribuições, 47 

a proposta foi aceita por todos os presentes. O Sr. Mario Flávio sugeriu que fosse 48 

antecipada a reunião do GT Plano de Bacia, para que possa ser feita a aprovação. Em 49 
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seguida, A Sra. Adriana Saad elucidou que a solicitação teria que ser estudada, devido a 50 

indisponibilidade de datas no mês, acrescentou que seria necessário respeitar o prazo de 51 

convocação regimental. O Sr. Eduardo Pimenta informou estar de acordo, pontuando 52 

que a reunião estaria com data marcada, porém, se houvesse possibilidade de 53 

antecipação dentro das normas jurídicas, poderia ser feita. Prosseguiu-se para o segundo 54 

ponto de pauta, referente a regulamentação da aplicação de recursos financeiros da 55 

CBHLSJ no montante de R$ 95.620,44 ( noventa e cinco mil, seiscentos e vinte reais e 56 

quarenta e quatro centavos) para auxilio a fiscalização integrada da lagoa de Araruama. 57 

O Sr. Eduardo Pimenta convocou a secretaria executiva do CILSJ, para que esclarecesse 58 

tal demanda.  A Sra. Jéssica Berbat, do CILSJ, esclareceu que esse recurso já havia sido 59 

anteriormente aprovado, sendo o objetivo dessa nova resolução apenas alterar o anexo I 60 

da resolução original, mantendo-se o valor que já aprovado. Essa alteração foi 61 

necessária devido as peças estarem descritas de maneira específica na resolução 62 

original, pontuando suas características e valores, ocasionando uma grande restrição e, 63 

consequentemente, inviabilizando a cotação de preço para elaboração da licitação. 64 

Assim, foi observada a necessidade de retirada desse detalhamento excessivo, 65 

colocando somente a conjuntura de reparos e manutenções das viaturas oficiais, 66 

incluindo as peças necessárias para tais serviços. O Sr. Eduardo Pimenta aclarou que é 67 

de suma importância que a fiscalização da lagoa esteja presente durante todo ano, e não 68 

somente no período de defeso, pois, dessa forma, vai inibir qualquer ato que vai contra a 69 

legislação pesqueira de Araruama. A Sra. Adriana Saad complementou que foi feita a 70 

licitação para fornecimento de combustível e de kits alimentação para a guarda 71 

ambiental que realiza as ações de defeso, e que estes já estão fazendo a retirada e 72 

utilização dos serviços. Referente ao barco adquirido pelo Comitê, informou que o 73 

mesmo passou por averiguação e que, dentro de alguns dias, seria encaminhado para 74 

uma marina localizada em Cabo Frio, onde ficará por 3 meses no espaço cedido pela 75 

própria marina. O Sr. Eduardo Pimenta, questionou se a embarcação já estaria habilitada 76 

na Capitania dos Portos. A Sra. Adriana Saad aclarou que sim, já estava habilitada. Sem 77 

mais questões a serem abordadas sobre esse assunto, a alteração do Anexo I da 78 

resolução de auxílio à Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama foi aprovada. 79 

Avançou-se para o terceiro ponto de pauta. A Sra. Adriana Saad deu início a 80 

apresentação da tabela de controle de projetos, relatando que o município de Iguaba 81 

Grande teve problemas em sua licitação, sendo necessário aguardar o prazo de oito dias 82 

para realização de um novo certame. No bairro São João, em São Pedro da Aldeia, as 83 

obras já foram iniciadas; bem como no município de Armação dos Búzios e Rio das 84 

Ostras. O projeto de Araruama estava em andamento, tendo sido marcada uma reunião 85 

com a comunidade quilombola de Sobara, local definido pela Prefeitura para aplicação 86 

do recurso, visando a apresentação final do projeto. As demais obras de Saneamento 87 

estão em processo interno e logo também seriam licitadas. Em relação ao Programa de 88 

Monitoramento estavam em processo administrativo para licitação e o Projeto de 89 

Reflorestamento estava em finalização no setor técnico, para encaminhamento ao setor 90 

administrativo. A Sra. Adriana Saad solicitou que fosse encaminhado aos membros o 91 

mapa que estava sendo apresentado, com a distribuição dos recursos aplicados pelo 92 

CBHLSJ referentes aos anos de 2019 a 2021. Comentou que esse mapa também seria 93 

apresentado no GT Fundrhi. O Sr. Mario Flávio sugeriu criar uma coluna com o nome 94 

dos fiscais de cada projeto. A Sra. Adriana Saad explanou que atualmente a fiscalização 95 

dos projetos tem ficado a cargo da equipe da delegatária ou, em casos de obras, por 96 

engenheiros contratados ou disponibilizados pelas Concessionárias. Complementou que, 97 

até então, não houve manifestação de membro do comitê que se disponibilizasse a 98 
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função de fiscal de contrato, ponderando que esta se tratava de uma ideia a ser 99 

considerada. Avançou-se para o último ponto de pauta, “Assuntos Gerais”. O Sr. 100 

Eduardo Pimenta informou que a PROLAGOS encaminhou a proposta de projeto de 101 

Educação Ambiental para o biênio 2022 – 2024, questionando a Sra. Adriana Saad de 102 

como seria feita a aprovação do projeto. A Sra. Adriana Saad levantou que o projeto 103 

poderia ser enviado aos membros da plenária para conhecimento, e aprovado pela 104 

Diretoria do Comitê. O Sr. Eduardo Pimenta corroborou com a colocação. Em seguida, 105 

O Sr. Francisco Guimarães abordou a dragagem de Araruama, solicitando que fosse 106 

realizada uma reunião com INEA, para que o assunto fosse discutido, elucidando a 107 

situação em que o projeto se encontrava. Ponderou, ainda, sobre a problemática no que 108 

tange o defeso, relatando que o período de defeso atual abrange não somente os peixes, 109 

mas também os camarões. Entretanto, as datas em que atualmente ocorre o defeso é uma 110 

época na qual a pesca dos camarões seria apropriada, considerando seu ciclo de vida. 111 

Dessa forma, explicitou que, com a colaboração dos pescadores da região, foi elaborada 112 

uma nota técnica que enumerava diversos os trabalhos que avaliavam essa questão na 113 

lagoa de Araruama, que será submetido, com apoio de um advogado, ao Ministério 114 

Público, com o objetivo de alterar este período, além do reconhecimento dos pescadores 115 

de camarão, possibilitando que os mesmos também recebessem o auxílio defeso. O Sr. 116 

Francisco Guimarães ressaltou a falta de estrutura e profissionais para atuar nessa 117 

fiscalização, o que poderia possibilitar um aumento das ocorrências. Solicitou, então, 118 

que o Comitê articulasse com a Prefeitura Municipal de Araruama, para que fosse dada 119 

uma maior atenção a esse ponto, pois, deste modo, garantia-se a manutenção da 120 

sustentabilidade conquistada. O Sr. Eduardo Pimenta agradeceu pela proatividade do Sr. 121 

Francisco Guimarães. Em relação a dragagem da Lagoa de Araruama, aclarou que foi 122 

verificado junto ao INEA que tal processo estaria em estado avançado de licitação, e 123 

que foi promovido um novo encontro com o Secretário de Meio Ambiente para 124 

apuração da atual situação. O Sr. Leandro Coutinho, que estava a frente desta demanda, 125 

estava aguardando somente a confirmação. O Sr. Mário Flávio explanou que se 126 

encontraria com o presidente da CILSJ, o Sr. Carlos Fábio da Silva, e que aproveitaria 127 

para tratar de tais assuntos com ele, para maior celeridade do processo. O Sr. Manildo 128 

Oliveira, solicitou o apoio e participação dos membros da Plenária no evento do 129 

Instituto Federal, programado para ocorrer em novembro, que teria como assunto a 130 

Gestão de Recursos Hídricos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. 131 

Eduardo Pimenta agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião. Deste modo, 132 

eu, Manuella Jota Souto Maior, sob supervisão de Jéssica Cavalcante Berbat, lavro a 133 

presente Ata, para que, depois de lida, aprovada pelos membros do Comitê de Bacia 134 

Hidrográfica Lagos São João e assinada pelo Presidente do Comitê de Bacia 135 

Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. São Pedro da Aldeia, 30 de 136 

Novembro de 2021. 137 

 138 

EDUARDO GOMES PIMENTA  

Presidente do CBH Lagos São João 
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