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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião de Diretoria Colegiada” 

 

Documento convocatório: Ofícios CBHLSJ n.º 83/2021, de 12 de julho de 2021 

Data: 19/07/2021      

Hora: 16h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

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

João); Leandro Coutinho Mattos (Colônia de pescadores de Iguaba Grande); Edna Calheiros 

(AMEAS – Diretora do Subcomitê da Lagoa de Saquarema); Dalva Mansur (IPEDS – Diretora do 

Subcomitê da Bacia do Rio Una);  

 

Convidados: Adriana Saad (CILSJ); Marianna Cavalcante (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); 

Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta original: 

 

1) Situação dos projetos de Saneamento;  

2) Assuntos gerais. 

 

Pauta Executada: 

 

1) Criação do GT wetland; 

2) Situação dos projetos de Saneamento; 

3) Locação do escritório de projetos;  

4) Assuntos gerais. 

 

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

Em seguida, solicitou que fosse feita uma inclusão de pauta com o tema “criação do GT wetland”. 

Pontuou que considerando as atuais discussões no âmbito do Comitê sobre a destinação dos 

efluentes da região, visando sua retirada da Lagoa de Araruama, que listam como possíveis soluções 

a transposição e a construção de um emissário, passaria a ter uma terceira “via de saída”. Foi 

definido que a proposta seria levada para à avaliação dos demais membros da diretoria, pois não 

havia quórum neste momento da reunião. Seguindo, a Sra. Adriana Saad explicitou a situação 

processual do Programa de Monitoramento dos Corpos Hídricos da RH VI, na qual a Assessoria 

Jurídica do CILSJ requisitou que fosse elaborada uma resolução que unisse os projetos do 

monitoramento neste Programa. Elucidou que essa junção dos projetos visava a viabilização e 

celeridade na licitação, considerando que aumentaria o montante, atraindo mais empresas. Propôs 

duas opções: realização de uma CTIL para aprovação desta resolução, para posterior 

encaminhamento à Plenária; ou encaminhar diretamente para a Plenária. Os membros presentes 

optaram pelo encaminhamento a CTIL, sendo decidido que seria realizada uma reunião no dia 

02/07/2021, segunda-feira, às 10h. Dessa forma, seria efetivada antes da próxima Plenária. 
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Retornou-se ao ponto sobre a proposta de criação do GT wetland, considerando a entrada de mais 

um membro da Diretoria, completando o quórum necessário. A Sra. Dalva Mansur se opôs a criação 

deste GT, devido a existência da Câmara Técnica de Saneamento e de outras instâncias que 

poderiam tratar do assunto. Deste modo, foi decidido levar a discussão sobre a proposta de 

construção de uma wetland à CT Saneamento. A Sra. Dalva Mansur aproveitou para comentar sobre 

o escopo do projeto de levantamento georreferenciado das margens do Rio Una, que a mesma havia 

proposto, informando que constavam algumas informações equivocadas, e apelando que estas 

fossem corrigidas o quanto antes. A Sra. Adriana Saad informou que o escopo já havia sido 

reelaborado e encaminhado para avaliação. Avançando para o segundo item da pauta, sobre  a 

situação dos projetos de Saneamento, a Sra. Adriana Saad elucidou em que etapa os projeto de 

saneamento aprovados pelo Comitê se encontravam. Relatou que o município de São Pedro da 

Aldeia estaria começando as obras dia 26/07/2021; Rio das Ostras estava em processo de execução 

da obra; Armação de Búzios havia sido licitado e se encontra com o presidente do Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João, o Sr. Carlos Fábio, para a assinatura do contrato; Iguaba Grande 

estava sendo encaminhado para abertura da licitação; Araruama se encontrava em análise pela 

Assessoria Jurídica; Arraial do Cabo e Cabo Frio haviam sido redirecionados à PROLAGOS para 

assinatura das plantas e tabelas; por fim, os municípios de Silva Jardim, Casimiro de Abreu e 

Saquarema estavam em fase de elaboração do escopo. O Sr. Leandro Coutinho, questionou se a 

PROLAGOS iria fiscalizar essas obras. A Sra. Adriana Saad, aclarou que a PROLAGOS fiscalizaria 

as obras que são ligadas a mesma, sendo elas as dos municípios de Armação de Búzios, Cabo Frio, 

São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. O Sr. Eduardo Pimenta solicitou maior celeridade à 

elaboração dos projetos, para atender as necessidades, sem ultrapassar os prazos estipulados. Em 

seguida, foi abordado o próximo item de pauta, sobre a criação de escritório de projetos para o 

CBHLSJ. O Sr. Eduardo Pimenta informou estar amadurecendo esta ideia, pois ainda não se sente 

seguro para apresentar uma proposta final. A Sra. Dalva Mansur propôs a locação de um escritório 

para o Comitê, com a intenção de dar mais visibilidade e espaço às ações do mesmo. Pontuou que 

o escritório viria a ser a sede do Comitê, porém o Consórcio se alojaria conjuntamente, conforme 

estabelecido pelo Regimento Interno do CBHLSJ. Foi aprovado o encaminhamento dessa proposta 

à CTIL e à Plenária. A Sra. Adriana Saad ressaltou que consultou o setor jurídico em relação à saída 

do Sr. Mário Flávio, representante da Prefeitura de Cabo Frio, e do representante da Prefeitura de 

Silva Jardim, da composição da Diretoria Colegiada. A orientação, com base no Regimento, era que 

a entidade membro do Comitê poderia indicar nova representação, considerando que, atualmente, 

os cargos da Diretoria pertenciam a Pessoa Jurídica. Com base nisso, já havia sido designado um 

substituto para a Diretoria do Subcomitê da Lagoa de Araruama pela Prefeitura de Cabo Frio, tanto 

para compor o comitê, quanto a Diretoria. Em relação a Silva Jardim, como a Prefeitura havia 

declinado do cargo, seria necessário fazer uma nova eleição para Diretoria do Subcomitê do Rio 

São João. Avançando para “Assuntos Gerais”, o Sr. Eduardo Pimenta destacou a dificuldade para 

elaboração dos certames, sugerindo a contratação de um especialista, com o objetivo de elaborar os 

editais de maneira mais eficiente, pois estava receoso com a não execução do orçamento anual 

previsto. A Sra. Dalva Mansur questionou a falta de consulta a técnicos da área. A Sra. Adriana 

Saad esclareceu que ocorriam, quando necessárias, consultas a especialistas para a elaboração de 

escopos. Em relação à contratação de um técnico, aclarou que tal questão cabia à avaliação pela 

área administrativa. Seguindo a reunião, o Sr. Leandro Coutinho, trouxe à tona a questão da revisão 

do Regimento, solicitando que fosse enviada à Diretoria Colegiada a última versão elaborada. A 

Sra. Adriana Saad informou que o mesmo seria encaminhado aos membros. Não havendo mais 

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

reunião.  
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EDUARDO GOMES PIMENTA 

Presidente do CBHLSJ 
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