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Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos 

Rios São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

 

“Câmara Técnica de Usos Múltiplos” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º028/2019 de 18 de abril de 2019 

Data: 06/05/2019     hora: 14h Local: Horto Escola Artesanal – São Pedro da Aldeia/RJ 

Presentes:  

Ana Paula de Souza Rodrigues (Prefeitura Municipal de Araruama), Nathalia Salustiano Vieira 

Bragança (CAJ), Emerson Santiago (Prefeitura Municipal de Araruama), Renan Ventura Correia, Luís 

Fernando Faulstich e Alexandre da Cunha Vieira Filho (CILSJ). 

Pauta:  

   1- Aprovação da minuta de sinopse de reunião (20-02-2019);  
   2- Escolha do novo Coordenador desta CT; 
   3- Aprovação do calendário de reuniões 2019; 
   4- Análise de orçamento para elaboração de TR; 
   5- Assuntos Gerais. 

Resumo:  

A reunião foi iniciada pela aprovação da minuta de sinopse da reunião anterior, sendo esta 

aprovada sem ressalvas. Em seguida passou para a eleição do novo coordenador da Câmara 

Técnica de Usos Múltiplos, onde ficou decidido que a Sra. Ana Paula Rodrigues continuasse 

como Coordenadora.   Dando continuidade a reunião foram decidas as seguintes datas para as 

próximas reuniões, dia 18/06/2019 e dia 13/08/2019, as outras datas serão definidas ao 

decorrer das demandas que irão surgir. Passando para o item de pauta 4  “Análise de 

orçamento para elaboração de TR”,  os membros da CT decidiram submeter, para aprovação 

à Plenária, a utilização de recursos financeiros do CBHLSJ para contratação de empresa para 

a elaboração do escopo do projeto para dar subsídio a construção de Termo de Referência 

para a contratação (através de Licitação) de empresa especializada para a elaboração do plano 

de ordenamento dos usos múltiplos da Lagoa de Araruama. Esta CT também recomenda que 

este estudo seja executado com recursos do CBHLSJ. Finalizando a reunião, a Sra. Ana Paula 

pontuou que a marcação de duas reuniões em um mesmo dia tem dificultado a participação 

em outras câmaras técnicas, orientando assim que fosse evitada essa situação. Não tendo mais 

assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada.  

Relator: 

Renan Ventura (Estagiário do CBHLSJ) 

Registro Fotográfico: 
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São Pedro da Aldeia, 09 de maio de 2019. 

 

                                                 

ANA PAULA RODRIGUES 

Coordenadora da Câmara Técnica de Zoneamento de Usos Múltiplos de Corpos Hídricos 

CBHLSJ 

 

        
 

  


