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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião Conjunta da Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro e Usos 

Múltiplos com o Grupo de Trabalho para Revisão do Plano de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica VI- GT Plano de Bacia” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 124/2021 de 22 de setembro de 2021 

Data: 07/10/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Eduardo Gomes Pimenta (Universidade Veiga de Almeida); Paloma Arias Ordiales 

(Instituto Escola do Mar); Mariana Botelho (FIPERJ); Marcos Felipe Vargas (Prefeitura 

Municipal de Cabo Frio); Bernardo Corty (Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios); 

 

Convidados: Raquel Trevizam (Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia); Ten. Cel. BM. 

Luiz Fernando Nunes Shinkado (SEDEC); Diego Mureb Quesada (Prefeitura Municipal de 

Cabo Frio); Marianna Cavalcante (CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ); Samara Miranda 

(CILSJ); Flávia dos Santos Machado (ouvinte). 

Pauta:  

 

1) Eleição do novo Coordenador para o GT Plano de Bacia; 

2) Aprovação das minutas de Sinopse da CT Gerenciamento Costeiro (23/09/2020 e 

10/05/2021); 

3) Apresentação do Escopo de Revisão e Complementação do Plano de Recursos Hídricos 

da Região Hidrográfica; 

4) Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  
O Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João - CBHLSJ, Sr. Eduardo 

Pimenta, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Logo após, contextualizou sobre as 

discussões que resultaram na integração do Plano de Ordenamento de Usos Múltiplos da 

Laguna de Araruama e do Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia 

Hidrográfica Lagos São João, à Revisão e Complementação do Plano de Recursos Hídricos da 

Região Hidrográfica Lagos São João. Prosseguiu-se, então, para a eleição do novo Coordenador 

do GT Plano de Bacia. A Sra. Raquel Trevizam, da Prefeitura Municipal de São Pedro da 

Aldeia, manifestou interesse em coordenar o GT. Sem mais manifestações por parte dos demais 

membros presentes, a Sra. Raquel Trevizam foi eleita a Coordenadora do GT Plano de Bacia, 

pela maioria dos membros. O Sr. Leonardo Nascimento, do CILSJ, primeiramente, parabenizou 

a Sra. Raquel Trevizam pela conquista. Em seguida, informou que, atualmente, a representação 

da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia junto ao GT Plano de Bacia era exercida pelo 

Sr. Mário Flávio e pelo Sr. Caio de Carvalho. Portanto, seria necessário o encaminhamento de 

um ofício pela Prefeitura, formalizando a atualização da representação vigente para homologar 

a eleição da mesma como Coordenadora. A Sra. Raquel Trevizam agradeceu pelos 

cumprimentos e afirmou que faria a formalização conforme solicitado. Dando prosseguimento, 

passou-se para aprovação das minutas de Sinopse de reuniões da Câmara Técnica de 
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Gerenciamento Costeiro e Usos Múltiplos – CT Gerenciamento Costeiro, realizadas em 

23/09/2020 e 10/05/2021. Ambas foram aprovadas, sem ressalvas. Posteriormente, foi realizada 

a apresentação do “Escopo de Revisão e Complementação do Plano de Recursos Hídricos da 

Região Hidrográfica VI – RH VI”, pelo Sr. Leonardo Nascimento. Ao final da apresentação o 

Sr. Eduardo Pimenta questionou, uma vez sendo aprovado o escopo, qual seria o próximo passo 

e quanto tempo demoraria até ser publicado o edital. A Sra. Marianna Cavalcante, do CILSJ, 

elucidou que uma vez aprovado o escopo, será construído o Termo de Referência que utilizará o 

escopo como um dos seus anexos. A partir disso, será realizada uma pesquisa de mercado para 

estipular o preço de referência para o Edital de licitação conforme regulamentado na Resolução 

INEA n°160/2018. Essa fase poderia levar, no mínimo, em torno de 30 dias, podendo levar 

mais tempo dependendo da aderência das empresas consultadas. Por essa razão seria difícil 

estabelecer uma data precisa. Após definido o preço referencial, seria dado prosseguimento na 

elaboração dos demais documentos necessários para publicação do Edital. Diante disso, 

estimava-se que demoraria em média de 30-40 dias após a aprovação do escopo, para a 

divulgação do Edital.  Por fim, informou que seria disponibilizado aos membros, além do 

documento apresentado pelo Sr. Leonardo Nascimento, o escopo completo em versão word, 

para apreciação e possíveis contribuições, sendo ratificado pela Sra. Raquel Trevizam. O Sr. 

Marcos Vargas, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, questionou se havia sido contemplado no 

escopo, o estudo de micro e macrodrenagem das bacias hidrográficas da RH-VI, sugerindo 

incluí-lo, caso não tenha sido feito. A Sra. Marianna Cavalcante aludiu que somente o estudo de 

macrodrenagem estava compreendido na revisão do plano, contudo, apesar do estudo de 

microdrenagem não ser muito usual, poderia ser acrescentado também no diagnóstico e no 

prognóstico, caso os membros julgassem necessário. Visto que no âmbito da gestão de recursos 

hídricos, a microdrenagem, como atribuição municipal, possui um relacionamento muito 

estreito com a segurança hídrica da bacia, uma vez que se a microdrenagem de uma região não 

funciona corretamente em épocas de cheias, esta região estaria sujeita a problemas de 

inundação. O Sr. Marcos Vargas completou que a microdrenagem é muito importante ao redor 

da lagoa pois existem várias estratégicas que podem ser adotadas para trazer benefícios para o 

corpo hídrico, como por exemplo, os sumidouros verdes, que têm como função a diminuição da 

carga hídrica dos corpos hídricos superficiais e reposição dos lençóis freáticos. Diante do 

exposto, a proposição do Sr. Marcos foi aceita pelos membros. A Sra. Marianna Cavalcante 

informou que seria feito a inclusão no escopo, em seguida, questionou se seria necessária mais 

uma reunião, para aprovação final do escopo, ou uma vez inserida esse aspecto e enviado por e-

mail, poderia ser estabelecido um prazo para contribuições, para, por e-mail mesmo, ser 

definido a versão final e dar seguimento ao processo. A Sra. Raquel Trevizam sugeriu marcar 

uma reunião no dia 18/10/2021, às 10h, com o envio dos documentos relativos ao projeto no dia 

08/10/2021, para que, nesse interim, os membros possam fazer suas contribuições para serem 

apresentadas e discutidas na reunião. A Sra. Marianna Cavalcante questionou se tal reunião 

seria conjunta do GT Plano de Bacia com a CT Gerenciamento Costeiro novamente, ou apenas 

do GT Plano de Bacia, tendo em vista que, segundo o Regimento Interno do CBHLSJ, o prazo 

mínimo de convocação de uma reunião de Câmara Técnica é de 15 dias corridos enquanto 

Grupos de Trabalho não possuem prazo regimental para convocação. Contudo, poderia ser 

aberta uma exceção, desde que os membros da Câmara Técnica estivessem de acordo, para que 

não haja questionamento por parte dos demais membros do Comitê, de que não estavam sendo 

respeitados os prazos regimentais. Ficou decidido, então, que a reunião seria realizada no dia 

18/10/2021, às 10h, de forma conjunta novamente. Não havendo mais assuntos a serem 

tratados, a Sra. Raquel Trevizam agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião. 
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