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Ata da Reunião Extraordinária da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 1 

João – CBHLSJ. Ao trigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 2 

às dez horas, iniciou-se a reunião via videoconferência (plataforma JitsiMeet), tendo 3 

como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata de Reunião dos dias 09 de 4 

junho, 03 de agosto e 03 de setembro de 2021; 2. Indicação de Membro do 5 

CBHLSJ para compor o Grupo de Trabalho para acompanhamento de Contrato 6 

de Gestão; 3.  Aprovação da Resolução que aporta recursos financeiros do 7 

CBHLSJ no montante de R$ 150.000,00 no projeto de monitoramento bimestral 8 

para detecção de bactérias heterotróficas, endotoxinas bacterianas e vírus 9 

entéricos na massa d´água da Lagoa de Araruama e no pescado, em parceria com 10 

o instituto estadual do ambiente – INEA; 4. Aprovação da resolução que 11 

prorrogam o prazo de duração dos Grupos de Trabalho (GT Plano de Bacia, GT 12 

Alerta, GT Juventude e GT Cobrança); 5. Aprovação de Resolução que destina 13 

recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 183.302,07 (cento e oitenta e 14 

três mil, trezentos e dois reais e sete centavos) para projetos de reflorestamento de 15 

mananciais na Bacia Hidrográfica do Rio São João (Região Hidrográfica VI), 16 

localizado na nascente do Rio São João no, município de Cachoeiras de Macacu–17 

RJ; 6. Aprovação de Resolução que destina recursos financeiros do CBHLSJ no 18 

montante de R$ 183.302,07 (cento e oitenta e três mil, trezentos e dois reais e sete 19 

centavos) para projeto de reflorestamento de mananciais na Bacia do Rio São 20 

João, localizado nas margens do rio São João (Região Hidrográfica VI), no 21 

município de Silva Jardim-RJ; 7. Assuntos Gerais: a. Informes sobre os 70% dos 22 

recursos arrecadados no setor de saneamento, tendo em vista a nova concessão. 23 

Onde compareceram os seguintes representantes, conforme comprovação de presença: 24 

Sr. Eduardo Gomes pimenta (UVA); Sra. Sandra Bárbara (IPEDS); Sra. Keila Ferreira 25 

(Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo); Sr. Caio Carvalho (Prefeitura Municipal de 26 

São Pedro da Aldeia); Sra. Ana Paula (Prefeitura Municipal de Araruama); Sra. Dalva 27 

Mansur (IPEDS); Sr. Rogerio Marão (Dois Arcos); Sr. Juarez Lopes (Prefeitura 28 

Municipal de Cabo Frio); Sra. Dulce Tupy (Col. Z- 24/Saquarema); Sr. Eli Costa (Col. 29 

Z-4/Cabo Frio); Sra. Irene Mello (ALA); Sr. Jorge Mello (ALA); Sr. Arnaldo Villa 30 

Nova (Associação Viva Lagoa); Sr. Francisco da Rocha Guimarães Neto (APAAPP); 31 

Sra. Sthephani Brunetti (AGRISA); Sra. Rafaela de Carvalho (Assoc. Raízes); Sr. Yan 32 

Antunes (CAJ); Sra. Bianca Fernandes (Prefeitura Municipal de Cabo Frio); Sr. 33 
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Vinícius Mendes (Assoc. Raízes);  Sra. Mariana Loureiro (FIPERJ); Sra. Paloma Arias 34 

(IEMAR); Sr. Manildo Oliveira (IFF); Sr. Felipe Liberato (PROLAGOS); Daniel 35 

(Assoc. Raízes); Sra. Adriana Saad (CILSJ); Sra. Marianna Cavalcante (CILSJ); Sra. 36 

Jéssica Berbat (CILSJ); Sra. Samara Miranda (CILSJ); Sr. Leonardo Nascimento 37 

(CILSJ). O Presidente do CBHLSJ, Sr. Eduardo Pimenta, iniciou a reunião agradecendo 38 

a presença de todos. Em seguida, informou que a Sra. Adriana Saad solicitou inclusão 39 

de pauta, e passou a palavra para a mesma, para que explicasse o motivo da inclusão. A 40 

Sra. Adriana Saad comunicou que foi aprovado no Conselho Estadual de Recursos 41 

Hídricos do Estado do Rio de Janeiro a liberação do repasse do recurso do custeio da 42 

Entidade Delegatária que foi arrestado no passado e ressaltou sobre a necessidade de 43 

contratação de mais um analista técnico, devido à demanda extensa de projetos. 44 

Comentou que essa solicitação já havia sido discutida e aprovada em reunião pretérita, 45 

porém, havia um receio de não haver recurso suficiente para isso, que foi solucionado 46 

com a liberação desse recurso. Mediante a isso, solicitou que fosse colocada em 47 

votação, novamente, a aprovação para contratação de mais um analista técnico para 48 

compor a equipe técnica do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João (CBHLSJ). 49 

O Sr. Eduardo Pimenta solicitou que os membros presentes se manifestassem sobre a 50 

aprovação. Não havendo manifestações contrárias, a solicitação foi aprovada. 51 

Prosseguiu-se para o primeiro ponto de pauta sobre a aprovação das Atas de reunião dos 52 

dias 09/06/2021, 03/08/2021 e 03/09/2021. Todas foram aprovadas, sem ressalvas, pela 53 

maioria dos membros. Seguiu-se para o segundo item de pauta, referente a indicação de 54 

membro do CBHLSJ para compor o Grupo de Trabalho para Acompanhamento do 55 

Contrato de Gestão. O Sr. Leonardo Nascimento elucidou que o representante indicado 56 

deveria ser representante do poder público, conforme determinado na Resolução 57 

CBHLSJ n° 112/2020. O Sr. Eduardo Pimenta questionou se o indicado deveria ser 58 

necessariamente um representante titular ou suplente da Plenária ou poderia ser 59 

indicado uma pessoa diferente. A Sra. Marianna Cavalcante respondeu que qualquer 60 

representante do poder público poderia compor o Grupo. O Sr. Juarez Lopes, então, 61 

indicou a Sra. Bianca Fernandes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cabo 62 

Frio. O Sr. Leonardo Nascimento expos que era necessário um ofício da Prefeitura 63 

oficializando a indicação da Sra. Bianca Fernandes como representante. A Sra. Rafaela 64 

Siqueira, da Associação Raízes, questionou se as reuniões do GT eram abertas para 65 

ouvintes. A Sra. Marianna Cavalcante informou que não havia impedimento de ouvintes 66 
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participarem das reuniões e que era sempre bem vindo, visto que dessa forma traria 67 

mais transparência ao processo. Sem mais comentários sobre o assunto, a indicação da 68 

Prefeitura Municipal de Cabo Frio foi aprovada. Prosseguiu-se para o terceiro item de 69 

pauta, sobre a aprovação da resolução que trata do aporte de recursos financeiros do 70 

CBHLSJ no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o projeto de 71 

monitoramento bimestral para detecção de bactérias heterotróficas, endotoxinas 72 

bacterianas e vírus entéricos na massa d´água da Lagoa de Araruama e no pescado, em 73 

parceria com o instituto estadual do ambiente – INEA. A Sra. Adriana Saad explanou 74 

que os recursos de monitoramento foram divididos entre os municípios integrantes do 75 

CBHLSJ, e que para a Laguna de Araruama foi disponibilizado o montante de R$ 76 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).  No entanto, não havia um escopo definido, 77 

tendo em vista que as concessionárias de água e esgoto já realizavam monitoramentos 78 

no corpo hídrico. Contudo, o INEA propôs uma parceria com o Comitê para analisar 79 

vírus e bactérias na água e na massa do pescado do corpo hídrico, o qual foi apresentado 80 

na Câmara Técnica de Monitoramento. Sendo assim, a Resolução em questão aprovava 81 

a destinação do recurso para realizar o projeto supracitado. Não havendo manifestações 82 

contrárias, a Resolução foi aprovada. Avançou-se para o quarto item de pauta, sobre 83 

aprovação das resoluções que prorrogavam o prazo de duração dos Grupos de Trabalho 84 

(GT Plano de Bacia, GT Alerta, GT Juventude e GT Cobrança). O Sr. Leonardo 85 

Nascimento ponderou que para o GT Alerta foi elaborado uma Resolução de criação ao 86 

invés de prorrogação. Com relação à prorrogação do GT Plano de Bacia, informou que 87 

apesar do escopo técnico ter sido finalizado e aprovado pelo Grupo, no documento 88 

estabelecia que o GT, juntamente com a Equipe Técnica da Entidade Delegatária, 89 

acompanharia e revisaria os produtos do projeto. O Sr. Eduardo Pimenta relembrou do 90 

esforço do Comitê em promover a integração dos recursos do Plano de Ordenamento de 91 

Usos Múltiplos da Laguna de Araruama e do Plano de Abordagem Ecossistêmica na 92 

Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos São João à Revisão ao Plano de Recursos 93 

Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João, visando a viabilização da contratação 94 

do Plano, visto que o recurso inicial não era suficiente, de acordo as pesquisas de 95 

mercado. E destacou a importância da representatividade no GT Plano de Bacia, pois 96 

quanto maior representatividade melhor seriam os resultados. Por fim, explanou que no 97 

escopo do projeto constava que o Plano de Bacia contemplaria a região estuarina, 98 

trazendo mais uma vez o ineditismo para o CBHLSJ. Sem mais comentários, foi 99 

mailto:cbhlagossaojoao@gmail.com


 

João e Una 

 

 
 
 
 

 

colocado em votação a aprovação da Resolução de prorrogação do GT Plano de Bacia. 100 

A mesma foi aprovada, sem ressalvas. Logo após, foi colocada em aprovação as 101 

Resoluções de prorrogação do GT Cobrança e do GT Juventude. Ambas foram 102 

aprovadas, sem ressalvas. Posteriormente, foi colocada em votação a aprovação da 103 

Resolução de criação do GT Alerta. Sendo aprovada, também, sem ressalvas. 104 

Continuou-se para o quinto item de pauta, sobre a Resolução que aprovava a 105 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 183.302,07 106 

(cento e oitenta e três mil, trezentos e dois reais e sete centavos) para projetos de 107 

reflorestamento de mananciais na Bacia Hidrográfica do Rio São João, localizado na 108 

nascente do Rio São João, no município de Cachoeiras de Macacu. Não havendo 109 

manifestações contrárias, a mesma foi aprovada. Dando seguimento, abordou-se o sexto 110 

item de pauta, sobre a Resolução que aprovava a disponibilização de recursos 111 

financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 183.302,07 (cento e oitenta e três mil, 112 

trezentos e dois reais e sete centavos) para projeto de reflorestamento de mananciais na 113 

Bacia do Rio São João, localizado nas margens do rio São João, mas dessa vez no 114 

município de Silva Jardim. A Resolução em questão também foi aprovada, sem 115 

manifestações contrárias. Avançando para “Assuntos Gerais”, abordou-se o assunto 116 

“informes sobre os 70% dos recursos arrecadados no setor de saneamento, tendo em 117 

vista a nova concessão”. A Sra. Adriana Saad explanou sobre a lei estadual que 118 

determinava a obrigatoriedade de que 70% (setenta por cento) do fundo de recursos 119 

hídricos disponibilizados aos Comitês de Bacias Hidrográficas deveriam ser aplicados 120 

em saneamento e os outros 30% (trinta por cento) seriam divididos em custeio da 121 

Entidade Delegatária, ações de diretoria e demais projetos. Entretanto, essa regra só 122 

seria válida enquanto não fosse atingida a meta de 80% (oitenta por cento) de cobertura 123 

de esgotamento sanitário na região hidrográfica. Uma vez atingida a meta, o recurso 124 

poderia ser destinado a outros projetos. Acrescentou que o assunto estava sendo 125 

amplamente debatido entre os Comitês de Bacias Hidrográficas, tendo em vista que 126 

alguns deles recebiam um montante muito baixo, e não restava muito recurso para 127 

investir em outros projetos, a não ser de saneamento. Como alternativa, foi proposto 128 

reduzir o percentual de saneamento, para que sobrasse recurso para desenvolver mais 129 

projetos e o Fórum Fluminense dos Comitês de Bacias Hidrográficas cobrou dos 130 

Comitês um posicionamento sobre a proposta. Por esse motivo, o assunto foi trazido a 131 

Plenária para que fosse discutido e tomado uma decisão. O Sr. Arnaldo Villa Nova 132 
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manifestou a favor de manter a obrigatoriedade de 70% (setenta por cento), uma vez 133 

que a outorga era da captação da água e a maior necessidade da RH-VI era o 134 

saneamento. O Sr. Eduardo Pimenta solicitou que os demais membros se manifestassem 135 

pelo chat sobre a aprovação. A Sra. Dalva Mansur proferiu que o Comitê Lagos São 136 

João contava com uma boa arrecadação de recursos e destacou a importância de 137 

continuar com o percentual de 70% (setenta), visto que, a principal preocupação do 138 

Comitê deveria ser saneamento, além de reflorestamento. O Sr. Eduardo Pimenta 139 

agradeceu pelas manifestações, logo após, colocou em aprovação a continuidade da 140 

aplicação dos 70% dos recursos arrecadados no setor de saneamento. Os membros 141 

presentes aprovaram a proposta de continuidade. O Sr. Eduardo Pimenta manifestou sua 142 

satisfação em participar de toda gestão como Presidente do CBHLSJ. Não havendo mais 143 

assuntos a serem tratados, o Sr. Eduardo Pimenta agradeceu a participação de todos e 144 

finalizou a reunião. Deste modo, eu, Manuella Jota Souto Maior, sob supervisão de 145 

Samara Miranda, lavro a presente Ata, para que, depois de lida, aprovada pelos 146 

membros do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João e assinada pelo Presidente 147 

do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. São 148 

Pedro da Aldeia, 23 de junho de 2022.  149 

EDUARDO GOMES PIMENTA  

Presidente do CBH Lagos São João 
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