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“Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 52/2019 de 09 de julho de 2019 

Data: 01/08/2019      

hora: 14h 

Local: CILSJ - localizado na Rod. Amaral Peixoto, KM 106, Balneário- São 
Pedro da Aldeia/RJ. 

Presentes: Adriana Saad (Secretária Executiva CILSJ); Leandro Coutinho (Presidente CBHLSJ); 
Edna Calheiros (Diretora Subcomitê Saquarema); Ana Paula Rodrigues (Secretária Executiva 
CBHLSJ).  
Pauta:  

  1- Mudanças na resolução 83 (PAPLSJ); 
  2- Apresentação do Plano de Trabalho da Delegatária para 2020 ; 
  3- Apresentação do andamento dos projetos; 
  4- Exclusão de entidades do CBHLSJ; 
  5- Mudança de Diretoria da Bacia do UNA; 
  6- ENCOB; 
  7- Pauta Plenária. 

Resumo: A reunião deu início as 14 horas do dia 1 de agosto de 2019, com o Presidente do 
CBHLSJ, o Sr. Leandro Coutinho, dando as boas vindas a todos os participantes. Seguindo com 
a reunião o Sr. Leandro Coutinho apresentou a pauta da reunião 1- Mudanças na resolução 83 
(PAPLSJ), 2- Apresentação do Plano de Trabalho da Delegatária para 2020,  3- Apresentação do 
andamento dos projetos,  4- Exclusão de entidades do CBHLSJ, 5- Mudança de Diretoria da 
Bacia do UMA, 6- ENCOB e 7- Pauta Plenária. Passando para o primeiro item de pauta, foi 
concedida a palavra para a Secretária Executiva do CILSJ, a Sra. Adriana Saad, que explicou que 
o INEA não aceitou a inclusão da tabela 8 da resolução 83, sendo que  a diferença dos recursos 
utilizados em 2018 deveriam ser descontadas nas referidas tabelas da resolução 71, e além 
disso foi constatada uma diferença para mais de R$ 542.826,44 proveniente de rendimentos, 
para ser aplicado no comitê. Adriana explicou que devido novas exigências no contrato de 
gestão seria necessário aplicar R$ 200.000,00 na rubrica de implantação do SIG.  A diretoria 
concordou e sugeriu que o restante fosse aplicado em replantio conforme solicitado pela 
Plenária. No segundo ponto de pauta a Sra. Adriana apresentou o plano de trabalho da 
delegatária para 2020, apontando que não houve grandes modificações, somente reajustes 
conforme legislação. No terceiro ponto de pauta a Sra. Adriana apresentou uma tabela 
demonstrando o andamento dos projetos. No quarto ponto de pauta a Sra. Adriana relatou 
que conforme regimento interno o comitê, através de seu Presidente, notificou as cinco 
entidades que não compareceram à três reuniões consecutivas Associação Mico Leão 
Dourado, Instituto Lagrange de Pesquisa Científicas e Ambientais, Associação dos Pescadores 
Artesanais da Praia da Baleia, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silva Jardim e a 
Cooperativa dos Produtores de Areia da BHLSJ (COOPASÃOJOÃO). Essas foram notificadas à 
justificar a falta no prazo de 30 dias, somente a  Associação Mico Leão Dourado, Associação 
dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia e a Cooperativa dos Produtores de Areia da 
BHLSJ (COOPASÃOJOÃO) justificaram, sendo assim o  Instituto Lagrange de Pesquisa 
Científicas e Ambientais e o  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silva Jardim  serão 
excluídas na próxima reunião. O quinto ponto de pauta foi para relatar a insatisfação de 
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São Pedro da Aldeia, 15 de agosto de 2019. 

 

 

 

LEANDRO COUTINHO  

Presidente CBHLSJ 

 

 

membros do comitê, quanto a diretoria do Subcomitê UNA, que até o momento não fez 
nenhuma reunião e não apresentou nenhum projeto. A Sra. Daiane de São Pedro da Aldeia 
gostaria de ocupar a diretoria, visto que ela tem trabalhos técnicos na área. O sexto ponto de 
pauta foi a apresentação dos custos das entidades para ida ao ENCOB e valor de saldo atual 
por integrante do CBHLSJ  é de R$ 2.002,00 contabilizando sete diárias. O sétimo ponto de 
pauta foi a aprovação da pauta para a reunião de plenária para o dia 26/08/2019. 1- 
Aprovação do tempo de explanação de 3 minutos para cada membro (exceto apresentação de 
trabalhos), 2- Aprovação da ATA, 3- Aprovação PAP- revisão da resolução 83, 4- Apresentação 
do Plano de trabalho 2020 da entidade delegatária, 5- Aprovação resolução CTIL, 6- Mudança 
diretoria UMA, 7- ENCOB, 8- Saída de Entidades, 9- Apresentação de projetos de Educação 
Ambiental.   
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