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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 
 

SINOPSE DE REUNIÃO 

“Câmara Técnica Institucional Legal - CTIL” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ nº 99/2019 de 16 de outubro de 2019 

Data: 01/11/2019     hora: 10h Local: Horto Escola Artesanal de São Pedro da Aldeia/RJ 

Presentes: Maxciara Falcão (P.M.S.P.A); Emídio Fernandes de Souza (Associação Raízes); Nathalia 
Bragança (CAJ); Victor Hugo (CILSJ);  Luís Fernando (CILSJ); Tomás Bagio (CILSJ). 

Pauta: 

1 – Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião (16-09-2019); 

2 – Aprovação da Pauta de Reunião; 

3 – Avaliação da minuta de resolução que Cria o Grupo de Trabalho para Revisão do Regimento 

Interno do CBHLSJ; 

4 - Assuntos Gerais. 

 

Resumo: O Sr. Emídio agradecendo a presença de todos e  iniciou a reunião com a leitura dos itens de 

pauta. Prosseguindo, o Sr. Emídio solicitou inclusão de novo item de pauta (Avaliação da minuta de 

resolução que Revoga as resoluções CBHLSJ nº 56/2013 e 69/2018), obtendo a aprovação dos 

presentes. Passando para o item Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião (16-09-2019); sem 

nenhuma alteração feita pelos membros presentes, a mesma foi aprovada. Passando para o próximo 

item de pauta Avaliação da minuta de resolução que Cria o Grupo de Trabalho para Revisão do 

Regimento Interno do CBHLSJ; a minuta da resolução foi lida para os membros presentes, sendo 

perguntado pelo Sr. Emídio, se haveria a necessidade de aumentar o prazo de prorrogação; porém os 

presentes decidiram que o prazo de 30 dias com igual período de prorrogação estava de acordo. Ficou 

acertado que a composição do grupo, conforme descrito no artigo terceiro seria preenchida em 

reunião plenária a ser realizada no dia 04/11/2019. Dando prosseguimento, foi avaliada a minuta de 

resolução que “Revoga as resoluções CBHLSJ nº 56/2013 e 69/2018 e regulamenta a ajuda de custo e 

reembolso aos membros do Comitê que venham representá-lo oficialmente em eventos, encontros, 

fóruns ou quando forem apresentar trabalhos e/ou pesquisas de interesse do CBH – Lagos São João.” A 

presente minuta de resolução trouxe como principal alteração o artigo segundo apresentando o novo 

quadro de valores diários para a ajuda de custo, conforme: 

CIDADES PARCIAL (R$) 
INTEGRAL 

(R$) 
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Registro Fotográfico: 

 
 

Relator: Luís Fernando Faulstich CILSJ/CBHLSJ 

 

São Pedro da Aldeia, 18 de novembro de 2019. 

 

 

 
EMÍDIO FERNANDES DE SOUZA 

Presidente da Câmara Técnica Institucional Legal  

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João 

Fora do Estado RJ 162,00 324,00 

Dentro do Estado RJ 143,00 286,00 

 

Foi questionado pelos membros participantes o paragrafo quarto do mesmo artigo que trazia a  

seguinte redação: § 4 o. Para atualização de valores constantes neste artigo, deverão ser observadas as 

alterações do Decreto Estadual Nº 42.896 de 24 de março de 2011; foi perguntado se os presentes 

valores estavam atualizados e foi solicitado aferição dos valores conforme o Decreto supracitado. Foi 

então solicitado pelo senhor Emídio que após realização destas verificações, fosse enviada por e-mail 

as minutas aos membros do Plenário do CBHLSJ. Não havendo mais assuntos parar ser tratados a 

reunião foi encerrada. 

 


