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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião de Diretoria Colegiada” 

 

Documento convocatório: Ofícios CBHLSJ n.º 122/2021, de 20 de setembro de 2021 

Data: 27/09/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Leandro Coutinho Mattos (Colônia de Pescadores de Iguaba Grande); Dalva Mansur 

(IPEDS – Diretora do Subcomitê da Bacia do Rio Una); Marcos Felipe (P.M.C.F). 

 

Convidados: Edna Calheiros (AMEAS); Paloma Arias (IEMAR); Adriana Saad (CILSJ); 

Leonardo Nascimento (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta: 

 

1) Informe sobre o andamento dos projetos do CBHLSJ; 

2) Assuntos gerais. 

 

 

Resumo:  
A Sra. Adriana Saad, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, deu 

informes sobre o andamento dos projetos do CBHLSJ. Relatou sobre os projetos de saneamento, 

que: em relação ao Município de São Pedro da Aldeia, já foi licitado e a obra foi iniciada; quanto 

a Araruama, foi contratado o projeto básico e está para ser licitado; sobre Arraial do Cabo e Cabo 

Frio os projetos já se encontram em andamento e vão entrar para elaboração de ato convocatório; 

no caso de Armação de Búzios, já foi licitado e a obra foi iniciada; e que o de Rio das Ostras já foi 

licitado e está aguardando a licença ambiental da Prefeitura para da inicio a obra; sobre os 

projetos dos Municípios de Silva Jardim, Saquarema e Casimiro de Abreu, se encontram em 

elaboração do ato convocatório para fazer uma única licitação, e desse modo, ser contratado o 

projeto executivo para os três. A Sra. Dalva Mansur sinalizou para que a obra tenha a placa do 

Comitê de Bacia Hidrográfica, pois, houve erros nessa questão. A Sra. Adriana Saad corroborou 

com tal sinalização. Solicitou que fosse encaminhado todo material apresentado para os presentes 

e convocados, e informou que esteve em uma reunião com o INEA, onde foram abordados três 

assuntos, os quais foram trazidos à luz: sendo o primeiro um curso sobre Cobrança pelo Uso da 

Água preparado pelo INEA, de modo on-line; o segundo seria uma apresentação dos novos 

projetos de monitoramento que seriam expostos na reunião da plenária; e o terceiro uma 

diminuição de recursos que vêm, independente do comitê, da compensação ambiental, onde, será 

feita uma reunião com as duas delegatárias para uma melhor explicação. A Sra. Adriana Saad 

informou ainda sobre os projetos de forma abrangente, totalizados em vinte e oito, e deu informes 

do andamento, referindo-se aos projetos de monitoramento, que estão prontos e foram para análise 

e aprovação. Elucidou ter passado por um período conflitante em relação à mudança da 

presidência do consórcio, o que causou uma falta de celeridade aos processos, e que devido a esse 

atraso não seria possível o comprimento da meta de desembolso de 70%, porém, se fosse possível 

licitar seria de grande ajuda. Avançando para “Assuntos Gerais”, o Sr. Leandro Coutinho 
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questionou se havia uma aprovação para o monitoramento da qualidade do pescado, pois, estaria 

circulando um vídeo de uma espécie de peixe diferente, sendo assim, seria preciso fazer uma 

análise no pescado para garantir que não haja problemas. A Sra. Adriana Saad aclarou que sim foi 

aprovada e se prontificou a dar celeridade ao processo. A Sra. Dalva Mansur solicitou que fosse 

marcada uma reunião com o secretário de educação ambiental do município de Silva Jardim. Não 

havendo mais assuntos a serem discutidos, a Sra. Adriana Saad agradeceu a participação de todos 

e encerrou a reunião.    
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