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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 75/2021 de 21 de junho de 2021 

Data: 28/06/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  
 

Membros: Luiz Carlos Teixeira (Associação Viva Lagoa); Mario Flávio (P.M. de Cabo Frio); 

Daiana Cabral (P.M. de São Pedro da Aldeia); Luiz Constantino (INEA); Nathália Bragança 

(CAJ); Eduardo Pimenta (UVA); Amanda Bulhões (PROLAGOS); Felipe Liberato 

(PROLAGOS); Marília Grasiela (EMATER-RJ); 
 

Convidados: Sérgio Yamagata (FIRJAN); Ten. Barroso (SEDEC); Ten. Shinkado (SEDEC); 

Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 
 

Falta Justificada: Keila Ferreira (P.M. de Arraial do Cabo) 

 

Pauta:  
 

1) Aprovação de minuta de Sinopse da reunião anterior (13/05/2021); 

2) Análise da minuta do Escopo Técnico para revisão do Plano de Bacia da RH VI; 

3) Assuntos Gerais. 

Resumo:  
O Coordenador, Sr. Luiz Teixeira, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Tratou, 

então, da aprovação da minuta de sinopse de reunião do dia 13/05/2021. O Sr. Luiz 

Constantino, do INEA, solicitou retificação em sua fala. Sem mais ressalvas por parte dos 

presentes, a minuta de sinopse foi aprovada com a alteração. Prosseguiu-se para a análise da 

minuta do Escopo Técnico para revisão do Plano de Bacia da Região Hidrográfica VI - RH VI. 

O Sr. Luís Fernando Faulstich, do CILSJ, citou algumas das referências bibliográficas utilizadas 

para a construção do escopo, destacando o Termo de Referência (TR) do Plano de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras, da Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara e o atual Plano das Bacias Hidrográficas da Região dos Lagos e do rio São João. 

Durante a leitura do documento, foram realizadas algumas correções na redação e sugestões de 

inclusão. Dentre as quais se destacaram as seguintes sugestões, que foram aprovadas pelos membros 

presentes: expansão da criação de planos de ordenamento para todos os corpos hídricos da RH VI, 

ao invés de somente para a Lagoa de Araruama, conforme citado no documento; integração do 

Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira e Pesqueira da Bacia Hidrográfica 

Lagos São João no  Plano de Recursos Hídricos, para o qual a Resolução CBHLSJ n° 127/2020 

destinou recurso para a sua contratação, haja vista que esses Planos compartilhavam de alguns 

objetivos comuns; clara discriminação de quais ações seriam financiadas com o recurso do 

Comitê, fazendo uma estimativa do montante a ser arrecado no período da validade do Plano, e 

quais ações seriam financiadas por verbas de fontes externas; inclusão como um dos produtos 

finais do projeto a criação de mapas temáticos da bacia hidrográfica; e atualização do Manual 

Operativo do Plano (MOP), à medida que fosse dado andamento nas ações, conciliando com 
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Plano Plurianual de Investimentos (PPA). O Sr. Luiz Constantino, do INEA, atentou que o 

montante disponibilizado para a contratação do Plano de Recursos Hídricos provavelmente não 

seria o suficiente, visto que para os Planos das Regiões Hidrográficas da Baía de Guanabara e Baía 

de Ilha Grande foram disponibilizados montantes acima de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos 

mil reais). Diante do exposto, o Diretor-presidente, Sr. Eduardo Pimenta, exprimiu que poderia ser 

aportado o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), caso necessário, totalizando R$ 

1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). O Sr. Luís Fernando Faulstich sugeriu 

identificar itens que poderiam ser retirados do escopo, sem interferir na essência do plano, caso o 

orçamento ultrapassasse o montante disponibilizado. O Sr. Luiz Constantino sugeriu reduzir a 

quantidade de relatórios no item “Metas e Indicadores”. O Sr. Mário Flávio propôs discutir essa 

questão em outro momento, caso ocorra um esvaziamento da licitação, sendo corroborado pelos 

Srs. Luiz Teixeira e Eduardo Pimenta. Não havendo mais contribuições por parte dos membros, 

foi solicitado o encaminhamento aos membros da minuta de escopo com as alterações, 

juntamente com a proposta técnica para a criação do Plano de Abordagem Ecossistêmica na 

Gestão Costeira e Pesqueira da Bacia Hidrográfica Lagos São João. O Sr. Eduardo Pimenta 

sugeriu promover um encontro entre os membros desse GT e da Câmara Técnica de 

Gerenciamento Costeiro e Usos Múltiplos, para discutir a possibilidade de trabalhar a 

construção dos planos de forma integrada. A proposta foi aceita pelos membros. Sendo assim, 

ficou definido que a reunião seria marcada, inicialmente, para o dia 19/08/2021, às 10h da 

manhã. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Luiz Teixeira agradeceu a 

participação de todos e finalizou a reunião.  
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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 


