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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião de Diretoria Colegiada” 

 

Documento convocatório: Ofícios CBHLSJ n.º 58/2022, de 06 de abril de 2022 

Data: 12/04/2022      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Eduardo Pimenta (UVA - Presidente); Leandro Coutinho Mattos (Colônia de 

Pescadores de Iguaba Grande – Secretário Geral); Dalva Mansur (IPEDS – Diretora do Subcomitê 

da Bacia do Rio Una); Edna Calheiros (AMEAS); Marcos Felipe Vargas (P.M.C.F.). 

 

Convidados: Gilmar Jacob (COOPASÃOJOÃO); Adriana Saad (CILSJ); Marianna Cavalcante 

(CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); 

Manuella Souto (CILSJ). 

Pauta: 

 

1) Aprovação de sinopses de reuniões anteriores (15/02/2022); 

2) Solicitação da COOPASÃOJOÃO para realização de estudos diagnósticos sobre o 

assoreamento do Rio São João; 

3) Informes do CILSJ; 

4) Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  
O Sr. Eduardo Pimenta iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. A Sra. Edna Calheiros 

agradeceu a equipe do CILSJ pelo apoio prestado ao Subcomitê da Lagoa de Saquarema e 

questionou como poderia ser viabilizada a participação do Comitê na conferência livre que viria a 

ser realizada em junho deste ano. A Sra. Adriana Saad informou que verificaria a disponibilidade, 

pois o recurso disponível estava sendo destinado para a participação dos membros do CBHLSJ no 

ENCOB, em Foz do Iguaçu/PR. Abordando o primeiro ponto de pauta, sobre aprovação de 

sinopses de reunião anteriores, o Sr. Eduardo Pimenta solicitou a manifestação dos presentes. Sem 

manifestações contrárias, a sinopse em pauta foi aprovada. Avançando para o segundo item de 

pauta, sobre a solicitação da COOPASÃOJOÃO para realização de estudos diagnósticos 

referentes ao assoreamento do Rio São João. O Sr. Eduardo Pimenta elucidou que o Sr. Gilmar 

Jacob requisitou a realização desse estudo visando viabilizar o desassoreamento no Rio São João. 

A Sra. Adriana Saad contextualizou que em 2014 foi disponibilizado um recurso para realização 

de estudos hidrodinâmicos do Rio são João e, quando o recurso para o projeto foi liberado, 

elaborou-se um escopo no qual, conforme a demandado pelo Comitê, os esforços foram focados 

na resolver das enchentes na região, sendo definido que seriam estudos hidrológicos do Rio 

Capivari, devido aos problemas de inundações recorrentes no município de Silva Jardim, as quais 

trazem graves prejuízos econômicos e sociais à população local. Comunicou que esse estudo já 

havia sido licitado, contratado e, atualmente, estava em fase de levantamento de dados. Desse 

modo, o Sr. Gilmar Jacob proferiu que deveriam ser elaborados estudos visando o 

desassoreamento do Rio São João, e que a cooperativa de mineradores do Rio São João viesse a 
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ser acionada. A Sra. Adriana Saad sugeriu promover uma reunião com o ICMBio, enfatizando que 

para qualquer intervenção no Rio São João é preciso a aprovação da ICMBio. A Sra. Adriana 

Saad aclarou a existência de uma lei que visa aplicar 70% do recurso do Comitê para saneamento. 

Portanto, o recurso restante seria para outros projetos. A realização da reunião sugerida pela Sra. 

Adriana Saad, foi aprovada. Prosseguiu-se para o terceiro item de pauta, referente aos informes do 

CILSJ, a Sra. Adriana Saad proferiu sobre o ENCOB, pedindo que a Sra. Samara Miranda desse 

um panorama da situação da passagem e hospedagem, e de seus valores. A Sra. Samara Miranda 

informou foi disponibilizado diárias, por meio da ajuda de custo prevista na resolução CBHLSJ nº 

106/2019, do dia 21 de agosto até 27 de agosto, que visa cobrir os custos de hospedagem e 

alimentação, e que as passagens ficariam em média de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), sendo 

estas adquiridas pelo CILSJ, que já possui uma empresa contrata para esse fim. Avançando para 

“Assuntos Gerais”, a Sra. Adriana Saad questionou se os membros iriam querer materiais 

impressos para ENCOB. O Sr. Eduardo Pimenta comentou que considera algo importante para dar 

conhecimento sobre o Comitê, e solicitou a inserção do material da recuperação do setor 

pesqueiro lagunar. O Sr. Leandro Coutinho corroborou com a proposta. Os demais membros 

aprovaram a produção de materiais para o ENCOB. A Sra. Dalva Mansur levantou que deveria ser 

levado a CTEACOM para aprovação. A Sra. Adriana Saad informou que a SEAS, pediu ao CILSJ 

uma apresentação dos projetos para o boletim de recursos hídricos. Comentou que a Sra. 

Marianna Cavalcante e o Sr. Leonardo Nascimento estavam na confecção dessa apresentação, 

podendo essa ser posteriormente encaminhada aos membros. O Sr. Leandro Coutinho questionou 

se haviam novas informações sobre a dragagem. O Sr. Eduardo Pimenta elucidou que pegou o 

contato da empresa vencedora da licitação e foi informado que as obras seriam iniciadas em 

breve.  O Sr. Leandro Coutinho alertou sobre um loteamento que estaria sendo feito na beira da 

Lagoa, no município de São Pedro da Aldeia, próximo a Ponta da Farinha, para que seja feita uma 

fiscalização. A Sra. Adriana Saad informou que o Ministério Público fez uma avaliação dos 

procedimentos e da análise da qualidade da água que as Concessionárias, tanto a CAJ quanto a 

PROLAGOS, executam na água da represa de Juturnaíba, pois, devidos às chuvas recorrentes, as 

ETAs tiveram que utilizar outros produtos para purificar a água, que poderiam afetar a qualidade 

da água. Sendo assim, informou-se que foi agendada uma reunião para que as concessionárias 

dessem ciência sobre essa situação às demais instituições. Não havendo mais assuntos a serem 

discutidos, o Sr. Eduardo Pimenta agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.    

  

Registro Fotográfico: 
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EDUARDO GOMES PIMENTA 

Presidente do CBHLSJ 


