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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica Institucional Legal” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 223/2020 de 06 de outubro de 2020 

Data: 16/10/2020      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Emídio Fernandes (Assoc. Raízes); Diego Moraes (OAB-IG); Luiz Carlos Teixeira 

(P.M.C.F); Renato Gullo (CAJ). 

 

Convidados: Eduardo Pimenta (UVA); Elisabete (INEA); Aline Lazáro (Assoc. Raízes); Luís 

Fernando Faulstich (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Aprovação da minuta de Sinopse de Reunião (24/09/2020); 

2 – Avaliação das minutas de Resoluções que: 

a) Cria o Grupo de Trabalho para inclusão do Jovem no âmbito do Comitê da Bacia 

Hidrográfica Lagos São João (GT Juventude); 

b) Aprova recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

oriundos da Rubrica Ações de Diretoria para contratação de consultoria para avaliar o 

estudo de transposição de efluentes para Bacia do Rio Una; 

c) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 

394.877,26 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e seis 

centavos) para execução do Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia 

Hidrográfica Lagos São João; 

d) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 

62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para Ações de limpeza no leito do Rio Una na Bacia 

Hidrográfica Lagos São João; 

e) Aprova a disponibilização de recursos financeiros no montante de R$ 112.360,11 (cento e 

doze mil, trezentos e sessenta reais e onze centavos) para Ações de Diretoria do Comitê de 

Bacia Hidrográfica Lagos São João; 

f) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para implementação do Sistema de Informações Geográficas 

do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João SIG-CBHLSJ; 

g) Aprova a disponibilização de recursos financeiros no montante de R$ 145.000,00 (cento e 

quarenta e cinco mil reais) para o Enquadramento do Rio São João - Comitê de Bacia 

Hidrográfica Lagos São João; 

h) Aprova a disponibilização de recursos financeiros no montante de R$ 102.603,63(cento e 

dois mil, seiscentos e três reais e sessenta e três centavos) para a elaboração do Plano de 

Comunicação Social do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João. 

3 – Assuntos gerais. 
 

Resumo:  
O Sr. Emídio Fernandes, coordenador da CTIL, iniciou a reunião, agradecendo a presença de 
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todos. Em seguida, fez a leitura da pauta da reunião. Ao final da leitura, sugeriu alterações na 

mesma: a inclusão da minuta de resolução que revogava a Resolução CBHLSJ n°101/2019, para 

aprovação, visto que houve um ajuste no montante do recurso destinado, anteriormente; e a 

exclusão da minuta de resolução do item “b”, que aprovava recursos financeiros do CBHLSJ no 

montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) oriundos da Rubrica “Ações de Diretoria’ para 

contratação de consultoria para avaliar o estudo de transposição de efluentes para Bacia do Rio 

Una, pois o recurso não seria mais aportado da rubrica citada. Não havendo manifestações 

contrarias as sugestões, as alterações foram aprovadas. Sendo assim, a pauta de reunião ficou 

disposta da seguinte maneira: 1 – Aprovação da minuta de Sinopse de Reunião (24/09/2020); 2 

– Avaliação das minutas de Resoluções que: a) Cria o Grupo de Trabalho para inclusão do 

Jovem no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica Lagos São João (GT Juventude); b) 

revoga a Resolução CBHLSJ n°101/2019 e aprova a destinação de recursos financeiros do 

CBHLSJ, no montante de R$ 162.362,00 (cento e sessenta e dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais), para a implementação do Plano de Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna 

de Araruama; c) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no 

montante de R$ 394.877,26 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais 

e vinte e seis centavos) para execução do Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão 

Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos São João; d) Aprova a disponibilização de recursos 

financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para Ações 

de limpeza no leito do Rio Una na Bacia Hidrográfica Lagos São João; e) Aprova a 

disponibilização de recursos financeiros no montante de R$ 112.360,11 (cento e doze mil, 

trezentos e sessenta reais e onze centavos) para Ações de Diretoria do Comitê de Bacia 

Hidrográfica Lagos São João; f) Aprova a disponibilização de recursos financeiros do 

CBHLSJ no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para implementação do 

Sistema de Informações Geográficas do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João SIG-

CBHLSJ; g) Aprova a disponibilização de recursos financeiros no montante de R$ 

145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para o Enquadramento do Rio São João - 

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João; h) Aprova a disponibilização de recursos 

financeiros no montante de R$ 102.603,63(cento e dois mil, seiscentos e três reais e sessenta e 

três centavos) para a elaboração do Plano de Comunicação Social do Comitê de Bacia 

Hidrográfica Lagos São João; 3 – Assuntos gerais. Dando continuidade a reunião, passou-se 

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

24/09/2020. A mesma foi aprovada, pelos membros presentes, sem ressalvas. O Sr. Emídio 

Fernandes parabenizou a equipe do CILSJ pela celeridade nas publicações das atas de reuniões. E 

sugeriu que fosse especificado nestas as respectivas datas de aprovação. Prosseguiu-se para a 

aprovação das minutas de resolução. As seguintes minutas de resolução foram aprovadas, sem 

ressalva: a) criação do Grupo de Trabalho Juventude; b) revogação da Resolução CBHLSJ 

n°101/2019 e aprovação da destinação de recursos financeiros do CBHLSJ para a implementação 

do Plano de Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna de Araruama; c) aprovação da 

disponibilização de recursos financeiros do CBHLSJ no para execução do Plano de Abordagem 

Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos São João. Em relação às minutas 

de resolução dos itens “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, devido à ausência de um representante do setor 

técnico do CILSJ, no momento da reunião, em razão de problemas de conexão, do Sr. Luís 

Fernando Faulstich, e férias, da Sra. Marianna Cavalcante, para dar esclarecimentos sobre os 

questionamentos levantados pelos membros presentes da CTIL. Foi deliberada a aprovação das 

minutas de resolução, com as seguintes considerações, que deveriam ser esclarecidas na Plenária 

do dia 20/10/2020: esclarecimentos sobre os montantes destinados e se haviam propostas de 

projetos para tais ações; explicação técnica sobre o Sistema de Informações Geográficas do 

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João (SIG-CBHLSJ); sugestão de inclusão do termo 
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São Pedro da Aldeia, 23 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

“enquadramento da qualidade da água do Rio São João” no texto da minuta de resolução que 

tratava sobre enquadramento do Rio São João; esclarecimento sobre o Plano de Comunicação do 

CBHLSJ, pela assessoria de comunicação do CILSJ; sugestão de reuniões de alinhamento entre as 

instâncias do CBHLSJ e a assessoria de comunicação, para que cada instância pudesse apresentar 

sua demanda. Referente à limpeza no leito do Rio Una, o Sr. Luiz Carlos Teixeira, da Prefeitura 

Municipal de Cabo Frio, expos que o INEA solicitou à Prefeitura de Cabo Frio, que fossem 

apontados os rios que necessitavam de dragagem, no município. E o Rio Una estava nesta relação. 

Visto isso, foi requisitado o envio de um ofício ao órgão, questionando-o sobre a situação das 

dragagens dos rios, pois dessa forma, poderiam alinhar o melhor aproveitamento do recurso. 

Avançando para “Assuntos Gerais”, o Sr. Emídio Fernandes abordou sobre a atualização do site 

do CBHLSJ, solicitando que fosse esclarecida, também, na próxima reunião de Plenária, a 

previsão do término da atualização e apresentado, se possível, o contrato referente à manutenção 

do site. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Emídio Fernandes agradeceu a 

participação de todos e finalizou a reunião. 
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