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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião de Diretoria Colegiada” 

 
Documento convocatório: Ofícios CBHLSJ n.º 44/2021, de 18 de maio de 2021, e 51/2021, de 

31 de maio de 2021 

Data: 02/06/2021      

Hora: 16h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Eduardo Pimenta (UVA - Presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas Lagos São 

João); Dalva Mansur (IPEDS – Diretora do Subcomitê da Bacia do Rio Una). 

 

Convidados: Adriana Saad (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1) Aprovação das minutas de Sinopse de reuniões anteriores (25/09/2020, 25/03/2021 e 

28/04/2021); 

2) Discussões sobre a bacia do Rio Una; 

3) Assuntos gerais. 

 

Resumo:  
O Presidente do CBHLSJ, Sr. Eduardo Pimenta, iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos. Em seguida, passou-se para a aprovação das minutas de Sinopse das reuniões realizadas 

nos dias 25/09/2021, 25/03/2021 e 28/04/2021. A Diretora do Subcomitê do Rio Una, Sra. Dalva 

Mansur, questionou sobre a necessidade de elaboração de Sinopses relativas às reuniões da 

Diretoria Colegiada. Foi solicitado que esta questão fosse avaliada para posteriormente, caso 

houvesse necessidade, as minutas fossem aprovadas. Avançou-se, então, para o segundo ponto de 

pauta, que tratou das discussões sobre a bacia do rio Una. O Sr. Eduardo Pimenta contextualizou 

as abordagens da imprensa, motivados pelo posicionamento contrário à transposição, adotada 

pelo atual “movimento de Búzios”. Acrescentou que sempre procurava responder os 

questionamentos de forma coletiva, no que se refere a transposição, respeitando as orientações da 

coordenação da instância competente. Contudo, haviam algumas contextualizações que estavam 

sendo esclarecidas com a ajuda do Sr. Arnaldo Villa Nova, para que não fique ninguém sem 

resposta. Além disso, estavam na iminência de estudos para embasar o posicionamento de que a 

transposição não impactaria no Mangue de Pedra e que iria melhorar as condições do corpo 

hídrico receptor. Logo depois, a Sr. Dalva Mansur elucidou sobre a proposta, deliberada pelo 

Subcomitê do rio Una, de realizar um levantamento socioambiental com os moradores das 

margens do rio Una e afluentes, visando conhecer sua relação com o corpo hídrico e opinião 

quanto a transposição dos efluentes. Inteirou que, para embasar o levantamento, deveria ser 

realizado um georreferenciamento de todos os sítios e fazendas localizados às margens do Rio 

Una, objetivando criar um mapa com a locação desses sítios e fazendas. Informou que o custo do 

serviço era de, aproximadamente, R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em relação a aplicação do 

Levantamento Socioambiental, afirmou que o IPEDS ficaria responsável por executar em campo. 

Contudo, solicitou apoio do Comitê para ajudar com as despesas de gasolina. Além disso, 

exprimiu que seria montado um setor, no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Cabo Frio, para os moradores da região de interesse responderem ao levantamento supracitado no 
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local. O Sr. Eduardo Pimenta propôs aportar o montante solicitado da rubrica “Ações de 

Diretoria”, com concordância da Sra. Dalva Mansur. A Sra. Adriana Saad respondeu que iria 

consultar a viabilidade com o setor jurídico, mas de antemão avisou que a contratação do serviço 

seria feito por meio de Seleção de Propostas, respeitando os trâmites necessários. Quanto ao 

levantamento socioambiental, informou que poderia ser utilizado o recurso da rubrica “Ações de 

Diretoria” para cobrir os gastos com a gasolina. Solicitou o escopo da proposta de projeto para o 

georreferenciamento, com o detalhamento do serviço a ser realizado. A Sra. Dalva Mansur 

prontificou-se encaminha-lo. Prosseguindo para “Assuntos Gerais”, o Sr. Eduardo Pimenta 

reiterou sobre a importância de divulgar à imprensa o posicionamento do Comitê frente as 

discussões sobre a transposição, como forma de evitar a maximização das teorias, pouco 

fundamentadas, de que o Mangue de Pedra corria risco de poluição e que seria lançado esgoto no 

corpo receptor. Completou que a boa condução das propostas de projetos apresentadas ajudariam 

a desmitificar essas teorias. Em seguida, solicitou que fosse dada maior celeridade as questões 

relacionadas ao processo licitatório do projeto de Gerenciamento Costeiro e Usos Múltiplos. 

Externou que o projeto era bastante complexo e que o seu Termo de Referência deveria 

contemplar as especificidades do mesmo. A Sra. Adriana Saad informou que a equipe da 

Entidade Delegatária já estava trabalhando nele. Entretanto, o Presidente do Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João, Sr. Carlos Fábio da Silva, solicitou que fosse encaminhado 

previamente toda a documentação relativa às licitações para análise. Devido a isso, foi estipulado 

ao mesmo o prazo de 10 dias para a realização da análise, para não haver penalização em razão de 

atraso.  A Sra. Dalva Mansur atentou que o projeto deve contemplar somente o entorno da foz dos 

rios que desaguam no oceano. A Sra. Adriana Saad externou que foi homologada a inclusão de 

um sistema integrado entre mar e rio, inclusive o sistema insular, dentro dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica. Tal proposta foi apresentado no ECOB, que ocorreu no ano de 2017, em Paraty-RJ. 

O Sr. Eduardo Pimenta ratificou a fala da Sra. Adriana Saad, e prontificou-se encaminhar a 

proposta de projeto à Sra. Dalva Mansur. Logo depois, a Sra. Dalva Mansur questionou sobre a 

situação do processo seletivo para a seleção de pessoal para atendimento ao CBHLSJ. A Sra. 

Adriana Saad informou que o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro entrou com 

um embargo por alguns fatores que eles julgaram que não estavam sendo contemplados no Edital 

e que, por isso, o mesmo encontrava-se paralisado. Contudo, o pleito já havia sido encaminhado 

ao setor jurídico, que estava elaborando o parecer de resposta aos questionamentos colocados. 

Assim, logo seria dado prosseguimento ao processo seletivo. Por fim, o Sr. Eduardo Pimenta 

explanou sobre a retomada do processo, junto ao MAPA, para alteração do Período de Defeso do 

Camarão na laguna de Araruama. Acrescentou, que ele e o Sr. Francisco Guimarães estavam 

empenhados, subsidiando o Sr.  Alexandre Marques Cordeiro, Presidente da Colônia de 

Pescadores Z-4 de Cabo Frio e Vereador neste mesmo município, que estava, naquele momento, 

em Brasília, em uma reunião com o representante da pesca do Governo Federal, Sr. Carlos 

Eduardo Olyntho de Arruda Villaça, para tratar sobre o assunto. Não havendo mais assuntos a 

serem tratados, o Sr. Eduardo Pimenta agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião.  

 

mailto:cbhlagossaojoao@gmail.com


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

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico: 

 
 

    

       

Relator: Samara Miranda, revisado Jéssica Berbat (CILSJ) 

Elaborado em: 28 de junho de 2021 

Aprovado em: 15 de fevereiro de 2022 

EDUARDO GOMES PIMENTA 

Presidente do CBHLSJ 
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