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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 112/2019 de 12 de novembro de 2019 

Data: 27/11/2019     hora: 10h Local: Horto Escola Artesanal de São Pedro da Aldeia/RJ 

Presentes: Emídio Fernandes de Souza (Associação Raízes); Margoth Cardoso,  Márcio Cardoso (OAB – 
Iguaba Grande) Paulo Mello, Irene, Fabio Fabiano (ALA) e Luís Fernando (CILSJ).  

Pauta: 

1 – Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião (01-11-2019); 

2 – Avaliação da minuta de resolução que “Cria a Câmara Técnica de Restauração Florestal do Comitê 

de Bacia Hidrográfica Lagos São João.”; 

3 – Avaliação da minuta que Cria a Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro do Comitê de Bacia 

Hidrográfica Lagos São João; 

4 – Avaliação da minuta de resolução que “Dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho para discussão 

da transposição dos efluentes tratados da ETE de São Pedro da Aldeia para o rio Flexeiras.”;    

5 – Avaliação da minuta do Regimento Interno da Câmara Técnica Permanente da Pesca Artesanal e da 

Aquicultura da Bacia Hidrográfica do São João; 

6 – Apresentação da Prestação de Contas do Ano I do Contrato de Gestão (Adriana Saad); 

7 – Assuntos Gerais. 

Resumo: O Sr. Emídio agradecendo a presença de todos e iniciou a reunião enfatizando a importância 

das Câmaras técnicas por dar base técnica/jurídica as tomadas de decisões do Comitê, em seguida 

realizou a leitura dos itens de pauta, e solicitou inclusão de novo item: Avaliação da minuta de 

resolução para a revisão do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica VI - Lagos São João, 

obtendo a aprovação dos presentes. Em seguida, a Sr.ª Margoth questionou sobre o problema dos 

Agrotóxicos nos corpos hídricos na jurisdição do CBHLSJ e indagou que esse passivo deve ser 

monitorado pela respectiva CT do Comitê, pensamento que foi reiterado pelos membros participantes. 

Deste modo, foi sugerida então a criação de um Grupo de Trabalho para identificação dos pontos 

dentro de Bacia Hidrográfica Lagos São João, que haja a necessidade de se monitorar o agrotóxico 

(com verba do CBHLSJ), uma vez que é um passivo nocivo à saúde humana e ao ecossistema como um 

todo. Prosseguindo conforme o primeiro item de pauta: Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião 

(01-11-2019) a mesma foi aprovada pelos membros presentes não havendo necessidade de correções. 

Passando para o segundo item: Avaliação da minuta de resolução que “Cria a Câmara Técnica de 
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Restauração Florestal do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João.”; o Sr. Emídio realizou a leitura 

da minuta, em seguida foi solicitada a apresentação da Resolução do CBHLSJ número 25 (que criou a 

CT de Zoneamento de Usos Múltiplos em 2009) onde o Sr. Emídio também realizou sua leitura. Após a 

leitura, foi identificado que a CT a ser criada (Restauração Florestal) possui competências bem 

semelhantes as da existente (Usos Múltiplos).  Assim, foi sugerido que não fosse criada mais uma 

câmara técnica, mas que fosse então ampliada essas competências, através de outra CT que 

abrangesse as competências da CT de Usos Múltiplos e as da Restauração Florestal, pensamento este 

que obteve a aprovação dos membros presentes. Outra possibilidade apresentada foi a criação de um 

Grupo de Trabalho para tratar exclusivamente da temática Restauração Florestal no Comitê. Passando 

para o próximo item de pauta: Avaliação da minuta que Cria a Câmara Técnica de Gerenciamento 

Costeiro do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João; o Sr. Emídio também realizou a leitura e 

posteriormente solicitou a abertura da Resolução do CBHLSJ número 27 (que criou a CT de Pesca e 

Aquicultura em 2007), e, partindo do pensamento anterior, foi também sugerido a fusão da CT Pesca e 

Aquicultura com a de Gerenciamento Costeiro, sendo também corroborado pelos membros 

participantes. Segundo Emídio, esse pensamento tem como principal objetivo atuar na 

sustentabilidade dos recursos do Comitê, visando maior eficiência dos trabalhos com otimização de 

gastos, bem como o de promover maior participação/integração dos membros nas temáticas das CTs 

do CBHLSJ. Deste modo, foi informado pelo Sr. Emídio que essa proposta será defendida na próxima 

Plenária do CBHLSJ, marcada para Janeiro de 2020. Passando para o próximo item: Avaliação da 

minuta de resolução que “Dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho para discussão da 

transposição dos efluentes tratados da ETE de São Pedro da Aldeia para o rio Flexeiras.”; o Sr. Márcio 

Cardoso (OAB) informou que gostaria de participar deste GT por acreditar que a transposição de 

efluentes para outra bacia talvez não fosse a melhor solução e que achava que o efluente tratado 

devesse ser usado para revitalizar os rios da própria bacia do Una. Após esse informe o Sr. Emídio 

realizou a leitura da referida minuta e foi decidido pelos membros que retirassem a palavra 

“tecnicamente” do artigo 2 e que se ampliassem o número de participantes conforme o artigo 4, o que 

poderá ser preenchido na reunião de Plenária que irá aprovar a resolução. Deste modo a minuta 

avaliada ficou com a seguinte redação: RESOLVE: Art. 1°. Criar o Grupo de Trabalho para discutir a 

transposição de efluente tratado da ETE São Pedro da Aldeia para o rio Flexeiras, parte integrante do 

Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una. Art. 

2º. O Grupo de Trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade de transpor efluente tratado para a 

bacia hidrográfica do rio Una, com impactos mitigados. Parágrafo Único – As soluções propostas 

oriundas por este Grupo de Trabalho devem ser encaminhadas à Plenária do Comitê de Bacia 

Hidrográfica Lagos São João para aprovação. Art. 3º. Este Grupo de Trabalho será composto pelos 

membros do plenário do CBHLSJ, conforme:  I.  xx (xxxx) representante dos Usuários de Água;  II. xx 
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Registro Fotográfico: 

 

  

 

Relator: Luís Fernando Faulstich CILSJ/CBHLSJ 

 

 

 

São Pedro da Aldeia, 29 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

EMÍDIO FERNANDES DE SOUZA 

Presidente da Câmara Técnica Institucional Legal  

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João 

(xxxx) representantes do Poder Público; III. xx (xxxx) representantes da Sociedade Civil.  Prosseguindo a 

reunião foi acordado que os próximos itens de pautas (5, 6 e o item extraordinário) serão tratados na 

próxima reunião marcada para o dia 05 de dezembro. Não havendo mais assuntos a serem tratados a 

reunião foi encerrada. 


