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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Grupo de Trabalho para Revisão do Plano de Recursos Hídricos 

da Região Hidrográfica VI- GT Plano de Bacia” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 38/2021 de 03 de maio de 2021 

Data: 13/05/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Luiz Carlos Teixeira (Associação Viva Lagoa); Irene Mello (ALA); Jorge Carmo de 

Mello (ALA); Mario Flávio (P.M. de Cabo Frio); Daiana Cabral (P.M. de São Pedro da Aldeia); 

Luiz Constantino (INEA); Nathália Bragança (CAJ); 

 

Convidados: Osni Guaiano (IEMAR); Ten. Barroso (SEDEC); Sgt. Souto (SEDEC); Marianna 

Cavalcante (CILSJ); Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); Roberto 

Viana (ouvinte); Emídio Fernandes (ouvinte). 

 

Pauta:  

 

1) Homologação da composição do Grupo de Trabalho; 

2) Eleição do Coordenador do GT Plano de Bacia; 

3) Avaliação da implementação do Plano de Bacia da RH VI; 

4) Assuntos gerais. 

 

Resumo:  
O Sr. Luís Fernando Faulstich, do CISLJ, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 

Em seguida, passou-se para a homologação da composição do GT Plano de Bacia. O Sr. Luís 

Fernando Faulstich citou as entidades a serem homologadas, questionando se havia alguma 

inclusão ou retificação a ser feita. O Sr. Luiz Constantino, do INEA, o Sr. Luiz Carlos Teixeira, 

da Assoc. Viva Lagoa, e a Sra. Daiana Cabral, da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, 

manifestaram interesse em compor o GT e prontificaram-se encaminhar um ofício formalizando 

a solicitação. Não havendo mais manifestações por parte dos demais presentes, a composição 

foi homologada com as alterações. Prosseguiu-se para a eleição do Coordenador do GT. O Sr. 

Luiz Teixeira manifestou interesse na função. A Sra. Daiana Cabral externou que a Sr. Keila 

Ferreira, da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, havia comentado que tinha interesse na 

função, entretanto, a mesma não estava presente no momento da eleição, devido ao feriado no 

munícipio. Diante disso, os membros presentes concordaram que só poderiam concorrer quem 

estivesse presente no momento da eleição. Foi questionado se havia vaga de suplência para o 

cargo de Coordenador. A Sra. Marianna Cavalcante esclareceu que, atualmente, o Regimento 

Interno não previa essa condição, contudo, como o mesmo encontrava-se em processo de 

revisão, tal pleito poderia ser apresentado à Plenária, conforme sugestão do Sr. Luiz 

Constantino. O Sr. Mario Flavio exprimiu que, futuramente, a Sra. Keila Ferreira poderia ser a 

relatora do GT. Sendo assim, o Sr. Luiz Teixeira foi eleito o Coordenador, pela maioria dos 

membros. Seguiu-se, então, para o próximo item de pauta, que tratava sobre a avaliação da 

implementação do Plano de Bacia da RH VI. A Sra. Marianna Cavalcante, do CILSJ, fez uma 
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breve contextualização sobre o tema, com o objetivo nivelar o conhecimento de todos os 

membros do GT sobre esse instrumento de gestão, tendo em vista que havia novos membros 

compondo o CBH-LSJ. Acrescentou que o recurso referente à contratação da revisão, aprovado 

através da Resolução CBHLSJ n°107/2020, foi repassado pelo INEA e já estava disponível em 

conta. Informou, ainda, que foi elaborada uma proposta de escopo técnico que serviria como 

base do Termo de Referência que irá contratar a revisão. Tal escopo seria apresentado nas 

próximas reuniões para que os membros pudessem enriquecer o documento com as suas 

contribuições, refletindo, de fato, os anseios do GT, que representa o Comitê como um todo. O 

Sr. Luiz Constantino ressaltou que apesar dos planos terem que seguir o conteúdo mínimo 

preconizado pela Política Estadual de Recursos Hídricos e pelas resoluções do Conselho 

Nacional dos Recursos Hídricos, seria interessante que o plano a ser construído não perdesse a 

essência do Plano atual, e que isso fosse observado desde a elaboração do Termo de Referência. 

O Sr. Luiz Teixeira solicitou o envio do material, apresentado pela Sra. Marianna Cavalcante, 

para todos os membros do GT. O Sr. Mario Flavio informou que enviaria, também, todo 

material que estava em sua posse, do período em que trabalhou no Consórcio Intermunicipal 

Lagos São João, e que serviu de base para a construção do Plano atual. Ao final das discussões 

ficou definido que seria aguardado o envio do escopo do Termo Referência, juntamente com os 

materiais citados anteriormente, para apreciação dos membros, e após o cumprimento dos 

prazos regimentais, seria marcado uma reunião extraordinária. O Sr. Mario Flavio sugeriu 

resgatar o Plano de Saneamento dos municípios e destacou que o novo de Plano de Bacia 

deveria contemplar as questões abordadas no Plano de Saneamento. Passando para “Assuntos 

Gerais”, o Sr. Emídio Fernandes atentou para o prazo de duração deste GT que, segundo a 

Resolução CBHLSJ n° 146/2020, era de 12 (doze) meses, e sugeriu marcar uma reunião antes 

de encerrar o prazo, para tratar da sua extensão ou não. Não havendo mais assuntos a serem 

tratados, a reunião deu-se por encerrada.  

Registro Fotográfico: 

 
       

Relator: Samara Miranda, revisado por Luís Faulstich (CILSJ) 

Elaborado em: 21/06/2021 

Aprovado em: 28/06/2021 
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LUIZ CARLOS TEIXEIRA JUNIOR  

Coordenador do Grupo de Trabalho para a Revisão do  

Plano de Recursos Hídricos da RH VI - CBHLSJ 
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