
Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios 

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

1 
 

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 133/2021 de 07 de outubro de 2021 

Data: 18/10/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Raquel Trevizam (Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia); Paloma Arias 

Ordiales (Instituto Escola do Mar); Felipe Liberato (PROLAGOS); Yan Antunes 

(Concessionária Águas de Juturnaíba); Nathália Bragança (Concessionária Águas de 

Juturnaíba); Marcos Felipe Vargas (Prefeitura Municipal de Cabo Frio); Bernardo Corty 

(Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios); Luiz Constantino (INEA); 

 

Convidados: Ten. Cel. BM. Luiz Fernando Nunes Shinkado (SEDEC); Adriana Saad (CILSJ); 

Marianna Cavalcante (CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

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

da Região Hidrográfica; 

2) Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  
A Coordenadora do GT Plano de Bacia, Sra. Raquel Trevizam, iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos. Em seguida, contextualizou sobre as deliberações da última reunião, 

realizada em 07/10/2021, que deu origem a reunião atual. Prosseguiu-se, então, para a 

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

Região Hidrográfica VI – RH-VI”, realizada pelo Sr. Leonardo Nascimento, com os ajustes 

realizados mediante solicitação feita durante a última reunião e, também, enviada por e-mail. 

Ao abordar as contribuições realizadas pelos membros, o Sr. Luiz Constantino, do Instituto 

Estadual do Ambiente, atentou que havia feito outras contribuições, além das que foram 

apresentadas. Continuou, justificando que a sua observação sobre os relatórios foi com o intuito 

de provocar a reflexão sobre a possibilidade de criar um relatório síntese, resumindo a parte 

técnica, e um relatório gerencial, direcionado para o poder executivo que iria, efetivamente, 

trabalhar junto ao Comitê, na aplicação das ações previstas no plano. Com relação à Resolução 

INEA n° 188/2019, que institui procedimentos para normatização de padrões de dados 

geoespaciais para inserção, disseminação e compartilhamento, esclareceu que, apesar de se 

tratar de uma normativa interna do INEA, estava sendo discutida a possibilidade de criar uma 

versão dessa Resolução na esfera do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI, 

visando nortear os planos de bacia das regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. Dito 

isso, comentou que seria interessante considerar tal resolução para entrega do banco de dados 

que será produzido no âmbito do Plano de Bacia do CBHLSJ, para que todas as bases de dados 

estejam em consonância. Posteriormente, o Sr. Marcos Vargas, da Prefeitura Municipal de 
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Cabo Frio, ressaltou a sua sugestão de incluir o estudo de microdrenagem no escopo do projeto, 

a qual foi homologada pelos membros na reunião passada. Reiterou a importância do estudo 

para promover a criação de projetos pontuais para beneficiar os corpos hídricos que são 

afetados pela drenagem. A Sra. Marianna Cavalcante agradeceu ao Sr. Marcos Vargas e ao Sr. 

Luiz Constantino pelas contribuições. Logo após, esclareceu que o documento apresentado 

abordava o escopo de forma mais objetiva, contudo, no que se referia aos produtos a serem 

entregues, foram acrescentadas as observações do Sr. Luiz Constantino e do Sr. Marcos Vargas. 

O restante das observações feitas nos demais itens do escopo foi mantido e encontravam-se no 

escopo detalhado, em word, que seria encaminhada posteriormente aos membros, para análise. 

Ao final da apresentação, a Sra. Raquel Trevizam ratificou a observação feita pelo Sr. Luiz 

Constantino, via chat, sobre o “Cronograma de Execução” do projeto, onde o mesmo ponderou 

que 12 (doze) meses seria pouco tempo, baseado nas suas experiências anteriores em 

contratações de planos. A Sra. Marianna Cavalcante reiterou que encaminharia aos membros o 

escopo atualizado, com todas as contribuições feitas até o momento, e solicitou que, em caso de 

novas contribuições, estas fossem feitas em “modo revisão”, sobrepostas ao arquivo atualizado, 

e encaminhadas em resposta ao e-mail que seria enviado, pois dessa forma todas as 

contribuições ficariam compiladas em um mesmo e-mail. Diante do exposto, ficou deliberado 

que o prazo final para envio de novas contribuições seria até o dia 25/10/2021. A reunião onde 

seriam analisadas e discutidas todas as contribuições e definido o documento final seria 

realizada no dia 08/11/2021, com o envio da convocação da mesma, aos membros, até o dia 

27/10/2021. O Sr. Luiz Constantino sugeriu que a revisão do plano deveria manter a mesma 

essência do plano atual, para garantir sua efetividade e refletir em melhorias na Região 

Hidrográfica, uma vez que, tanto o formato do plano quanto as articulações, permitiram um 

bom grau de implantação das ações que estão previstas nele. A Secretária Executiva do CILSJ, 

Sra. Adriana Saad corroborou a fala do Sr. Luiz Constantino, e acrescentou que o plano do 

CBHLSJ foi um dos primeiros a ser construído. Por isso, seria interessante continuar 

trabalhando na mesma linha de raciocínio e aprimorar o estilo que foi implantado pelo 

CBHLSJ, pois dessa forma, ajudaria a baratear o custo do projeto, visto que o recurso era 

limitado e quanto mais detalhado fosse o escopo, mais oneraria o projeto, podendo inviabilizar 

sua contratação. Passando para “Assuntos Gerais”, a Sra. Raquel Trevizam solicitou a leitura 

das sinopses de reunião, referentes aos dias 07/10/2021 e 18/10/2021, na próxima reunião. 

Informou que a sua situação perante o GT foi regularizada, haja vista que em reunião pretérita 

foi solicitada a formalização de sua indicação como representante da Prefeitura Municipal de 

São Pedro da Aldeia, devido à indicação como coordenadora desta instância. Não havendo mais 

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

a reunião. 

Registro Fotográfico: 
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Relator: Samara Miranda, revisado por Leonardo Nascimento (CILSJ); 

Elaborado em: 21/10/2021 

Aprovado em: 08/11/2021 

RAQUEL TREVIZAM 

Coordenadora do Grupo de Trabalho para a Revisão do  

Plano de Recursos Hídricos da RH VI - CBHLSJ 

PALOMA ARIAS ORDIALES 

Coordenadora da Câmara Técnica de Gerenciamento 

Costeiro e de Usos Múltiplos - CBHLSJ 


