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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Subcomitê do Rio São João” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 235/2020 de 23 de outubro de 2020 

Data: 03/11/2020      

Hora: 14h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Guilherme Moura (P.M.S.J); Amanda Bulhões (PROLAGOS); Gabriela Coutinho 

(PROLAGOS); Gizele Santos (Assoc. Raízes);  

 

Convidados: Miriam Branco (INEA); Liana Sant’Anna; Gilmar Prado (COOPASÃOJOÃO); 

Luiz Carlos Teixeira (P.M.C.F); Eloah Soares (P.M.I.G); Débora Gonzaga (P.M.S.J); Evaldo 

Luís Coelho (IRV); Roberto Viana (Observação); Leon Coimbra (P.M.S.J); Flávia Targa 

(UVA); Adriana Saad (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Aprovação da minuta de Sinopse de Reunião Anterior (07/10/2020); 

2 – Aprovação do montante de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para Projeto de 

modelagem Hidrodinâmica do Rio São João; 

3 – Assuntos gerais.  
 

Resumo:  
O Diretor Guilherme Moura iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, em seguida, foi 

realizada a leitura dos pontos de pauta da reunião, pela Sra. Jéssica Berbat, do CILSJ. 

Abordando o primeiro item de pauta, sobre a aprovação da minuta de sinopse do dia 

07/10/2020, o Sr. Guilherme Moura solicitou correções em algumas das suas falas, na minuta 

em questão. Não havendo mais considerações por parte dos demais membros presentes, a 

minuta de sinopse foi aprovada com as devidas ressalvas. Avançou-se para o segundo item de 

pauta, sobre a aprovação do montante de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para 

Projeto de Modelagem Hidrodinâmica do Rio São João. A Sra. Adriana Saad, do CILSJ, 

elucidou que a cotação do estudo foi superior ao montante disponibilizado pelo CBHLSJ, 

conforme explicado em reuniões anteriores. E, por isso, era necessário o aporte adicional para 

complementar o recurso, para, enfim, viabilizar a contratação deste. Acrescentou que a Drª. 

Denise Tarim (Procuradora da Justiça) prontificou-se a fazer o levantamento de custo, também, 

através do Ministério Público, contudo, até aquele momento, não houve pronunciamento. O Sr. 

Leon Coimbra, da Prefeitura Municipal de Silva Jardim, completou, ressaltando a importância 

da execução integral do que foi descrito no escopo do projeto para a viabilização de diversas 

outras ações que também eram condicionadas ao licenciamento ambiental. Continuou, 

explanando que, haja vista a situação emergencial do município, devido à aproximação do 

período de chuvas de verão, a Prefeitura optou por abrir um processo de licitação, com recurso 

próprio, para a contratação de uma empresa especializada que seria responsável pela demolição 

da barragem, desde que aprovado pela licença ambiental. Informou, também, que estava sendo 

feito a batimetria de um trecho do Rio Capivari, onde se encontrava a barragem. Sendo assim, 

os mesmos decidiram, a princípio, não utilizar o recurso de “ações emergenciais” na demolição 
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da barragem, e, posteriormente, definiriam a destinação deste recurso, de acordo com as 

necessidades do município. Ao final das considerações, o Sr. Guilherme Moura solicitou que os 

membros presentes se posicionassem sobre a aprovação do projeto. O mesmo foi aprovado, sem 

ressalvas. Passando para “Assuntos Gerais”, a Sra. Adriana Saad informou que estava na pauta 

da próxima reunião da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura, a aprovação da disponibilização 

do recurso do Comitê para a contratação de mais um ano do Estudo de Estatística Pesqueira do 

Guaiamum, no Rio São João. Contudo, o 1° ano do estudo anda não foi executado devido à 

paralização do repasse de recursos, pelo INEA. Após isso, o Sr. Guilherme Moura expos sobre 

um roubo que resultou no vazamento de óleo bruto da rede da Petrobras, atingindo um córrego 

situado dentro da Bacia Hidrográfica do Rio São João. Informou que o INEA e a ICMBio foram 

notificados sobre a situação, inclusive o INEA visitou o local. Além disso, a equipe técnica da 

Prefeitura fez o registro e o auto de constatação do ocorrido. Acrescentou que não houve 

divulgação sobre o assunto em nenhum veiculo de mídia social. A Sra. Adriana Saad solicitou o 

envio dos materiais registrados para divulgar nas redes sociais do CBHLSJ. A Sra. Gabriela 

Coutinho, da PROLAGOS, externou a importância da divulgação do ocorrido, e solicitou que 

fosse organizado um fluxograma de complicação desses eventos, por se tratar de um manancial 

de abastecimento público. Externou que a PROLAGOS não foi comunicada sobre o assunto. 

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Guilherme Moura agradeceu a participação 

de todos e encerrou a reunião.  
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 GUILHERME MOURA DE ABREU 

Diretor do Subcomitê do Rio São João 

CBHLSJ 


