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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica Institucional Legal-CTIL” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 01/2021 de 15 de janeiro de 2021 

Data: 25/01/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Emídio Fernandes (Associação Raízes); Fábio Fabiano (ALA); Jorge Mello (ALA); 

Maxciara Falcão (P.M. São Pedro da Aldeia); Keila Ferreira (P.M. Arraial do Cabo); Thiago 

Marra (PROLAGOS); Nathalia Bragança (CAJ); Renato Gullo (CAJ). 

 

Convidados: Luiz Teixeira (Viva Lagoa); Augusto Pascoal (NEA-BC); Luís Fernando 

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

Pauta:  

 

1) Aprovação da minuta de Sinopse de Reunião (05/11/2020); 

2) Avaliação da minuta de Resolução de extensão do mandato até 28/03/2021; 

3) Avaliação da minuta de Resolução que aprova a Comissão Eleitoral de Processo 

Eleitoral CBHLSJ - Biênio 2021-2023; 

4) Avaliação da minuta de Resolução que aprova a composição da Plenária para o Biênio 

2021-2023; 

5) Avaliação da minuta de Resolução que elege e empossa a Diretoria para o Biênio 2021-

2023; 

6) Avaliação do Edital do Processo Eleitoral Biênio 2021-2023.3; 

7) Assuntos gerais. 
 

Resumo:  
O Coordenador Emídio Fernandes iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e, em 

seguida, abordou o primeiro item da pauta, sobre a aprovação da minuta de Sinopse de Reunião 

do dia 05/11/2020. A Sra. Keila Ferreira, da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, absteve-

se de votar justificando que havia assumido a gestão há pouco tempo e não estava inteirada 

sobre os assuntos da reunião. Não houve ressalvas por parte dos demais membros, sendo assim, 

a minuta de sinopse foi aprovada. Passou-se, então, para o segundo item da pauta, que tratava 

da avaliação da minuta de Resolução de extensão do mandato até 28/03/2021. Ao final da 

leitura da minuta, o Sr. Luís Faulstich, do CILSJ, elucidou que a resolução foi criada com o 

objetivo de estender o mandato atual para que o CBHLSJ não ficasse sem gestão até que fosse 

formada a nova composição do Plenário, uma vez que mandato anterior terminaria no dia 28 de 

fevereiro de 2021. Após isso, o Sr. Emídio Fernandes questionou aos membros presentes sobre 

a aprovação da minuta em questão. Não havendo manifestações contrárias, a mesma foi 

aprovada sem ressalvas. Prosseguiu-se para o terceiro item de pauta, que tratava da avaliação da 

minuta de Resolução que aprova a Comissão Eleitoral de Processo Eleitoral CBHLSJ - Biênio 

2021-2023. Após a leitura da minuta, o Sr. Emídio Fernandes solicitou que fosse corrigido o 

capítulo citado do Regimento Interno que regulamentava o Processo Eleitoral, logo após, 

informou que a Comissão Eleitoral seria formada e validada na reunião de Plenária. O Sr. Luís 
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Faulstich complementou que os membros que tivessem interesse em compor essa Comissão 

poderiam se manifestar no momento em que fosse tratado o assunto. Sem mais contribuições 

por parte dos membros, a minuta de resolução foi aprovada com a correção, mencionada pelo 

Sr. Emídio Fernandes. Avançou-se para o quarto item de pauta, que tratava da avaliação da 

minuta de Resolução que aprova a composição da Plenária para o Biênio 2021-2023. O Sr. 

Emídio Fernandes questionou sobre o procedimento a ser adotado caso uma instituição tivesse 

interesse em ingressar no comitê após a publicação da Resolução em questão. O Sr. Luís 

Faulstich respondeu que ficaria a cargo da Plenária decidir a melhor forma, por meio de uma 

resolução de revogação ou de complementação. Em seguida, questionou como seria colocado 

na resolução nos casos de vagas não preenchidas. O Sr. Emídio Fernandes sugeriu que fosse 

colocado “vacância”. Sem mais contribuições por parte dos membros, a minuta de resolução foi 

aprovada. Posteriormente, a minuta de resolução que elege e empossa a Diretoria para o Biênio 

2021-2023, abordada no quinto item da pauta, foi aprovada, sem ressalvas. Seguiu-se para o 

sexto item de pauta, que tratava da avaliação do Edital do Processo Eleitoral Biênio 2021-2023. 

O Sr. Fábio Fabiano, da ALA, questionou sobre o número de vagas ofertadas para o Setor de 

Saneamento e/ou Abastecimento, e se a quantidade de empresas existentes era suficiente para 

ocupar essas vagas. O Sr. Emídio Fernandes respondeu que tal setor dispunha de 5 (cinco) 

vagas, e nesse caso era o suficiente. Sem mais considerações por parte dos membros, a minuta 

do Edital foi aprovada. Passando para Assuntos Gerais, o Sr. Fábio Fabiano mencionou sobre o 

projeto de saneamento aprovado para o município de Saquarema, chamando atenção para o 

montante destinado, a qual julgou ser muito alto, e que não houve uma devida contrapartida por 

parte da Prefeitura do município. Visto isso, sugeriu que fosse feito um remanejamento melhor 

dos recursos para atender mais municípios, ao invés de montantes vultosos para apenas um. O 

Sr. Emídio Fernandes corroborou com a fala do Sr. Fábio Fabiano, e acrescentou que era 

preciso rever os processos do CBHLSJ para seguir uma linha de raciocínio mais clara e correta. 

O Sr. Jorge Mello, da ALA, ressaltou que até o momento não existia um projeto de esgotamento 

sanitário para Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu, uma vez que o Rio São João 

recebia esgotos de Rio das Ostras, através do Canal Medeiros. O Sr. Fábio Fabiano ratificou a 

fala do Sr. Jorge Mello, e inteirou que foi informado pelo Ministério Público Federal e pelo 

Conselho da APA que os mesmo não poderiam fazer nada, pois não estava no âmbito da 

Unidade de Conservação, sendo assim, competência do Ministério Público Estadual. O Sr. 

Emídio Fernandes relembrou que foi aprovada uma resolução, em reuniões pretéritas, que 

destinava recursos para projeto de esgotamento sanitário para o Canal Medeiros, em Rio das 

Ostras. O Sr. Luís Faulstich apresentou a Resolução CBHLSJ n° 92/2019 que tratava do assunto 

em questão, entretanto, informou que não saberia responder a situação atual do mesmo. O Sr. 

Fábio Fabiano solicitou que fosse enviado todo o material referente ao projeto. Logo após, 

expos que recebeu uma denúncia de uma draga dentro da Lagoa de Araruama e questionou se 

as obras na Praia do Siqueira haviam sido iniciadas. O Sr. Luís Faulstich respondeu que não 

estava ciente do assunto. Por fim, o Sr. Emídio Fernandes fez suas considerações finais, 

fazendo uma provocação para que a próxima gestão retomasse a revisão do Regimento Interno, 

uma vez que o mesmo encontrava-se defasado. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o 

Sr. Emídio Fernandes agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião.  
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EMÍDIO FERNANDES DE SOUZA  

Coordenador da Câmara Técnica Institucional Legal 
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