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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica Institucional Legal – CTIL” 

 
Documentos convocatórios: Ofícios CBHLSJ n.º 144/2021 de 04 de novembro de 2021; e  

n° 150/2021 de 18 de novembro de 2021. 

Data: 19/11/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Leandro Coutinho (Colônia de Pescadores Z-29/Iguaba Grande); Bianca Fernandes 

(P.M. Cabo Frio); Tiago Marra (PROLAGOS); Diego Mureb (P. M. Cabo Frio); Caroline 

Fernandes (CAJ); Jorge Mello (ALA). 

 

Convidados: Arnaldo Villa Nova (Associação Viva Lagoa); Dalva Mansur (IPEDS); Gabriel 

Del Moro (PROLAGOS); Adriana Saad (CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ);  

Pauta: 

 

1.  Aprovação de Minutas de Resolução destinando recursos para projetos de 

reflorestamento na Bacia Hidrográfica do Rio São João: (1º em Cachoeiras 
de Macacu, e 2º em Silva Jardim);  

2.  Aprovação de Minutas de Resolução: prorrogando o prazo de duração dos 
Grupos de Trabalho: (GT Juventude, GT Cobrança, GT Transposição e GT 
Plano de Bacia); e Criando: o (GT Alerta); 

3.  Aprovação de Minuta de Resolução sobre parceria com o INEA, para 

projeto de monitoramento de vírus entérico e bactérias na massa d’água da 

Lagoa de Araruama e no pescado; 

4.  Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  

O Coordenador desta Câmara Técnica, Sr. Leandro Coutinho, iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos. Em seguida destacou: a Reunião Extraordinária de Plenária que aconteceria 

no dia 24/11/2021, para aprovação do regimento interno do CBHLSJ; e a Reunião Ordinária de 

Plenária no dia 30/11/2021, para aprovação das demandas do ano. Prosseguiu-se para o 

primeiro ponto de pauta, sobre: “Aprovação de Minutas de Resolução”, destinando recursos 

para projetos de reflorestamento na Bacia Hidrográfica do Rio São João, no montante de 

R$183.302,07 (cento e oitenta e três mil, trezentos e dois reais e sete centavos) para cada 

projeto, localizados nas nascentes do Rio São João, no município de Cachoeiras de Macacu e 

nas margens da Lagoa de Juturnaíba, na Bacia do Rio São João, em Silva Jardim. A Sra. 

Adriana Saad contextualizou que o recurso utilizado nos dois projetos seria o restante do 

montante destinado a CT Reflorestamento. O Sr. Leonardo Nascimento realizou a leitura das 

Minutas de Resolução. O Sr. Leandro Coutinho colocou em aprovação. As Minutas de 

Resolução foram aprovadas sem ressalvas. Seguiu-se para o segundo item de pauta, referente a 

aprovação de Minutas de Resolução prorrogando o prazo de duração dos seguintes Grupos de 

Trabalho: GT Juventude, GT Cobrança, GT Transposição e GT Plano de Bacia e a recriação do 

GT Alerta. A Sra. Dalva Mansur levantou que somente prorrogam-se grupos de trabalho que 

estivessem com pendências. O Sr. Leandro Coutinho proferiu que acredita que o GT Alerta 
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poderia vir “a ter trabalhados”. A Sra. Adriana Saad aclarou que por prevenção seria bom a 

continuação do GT Alerta. Logo após, foi feita a aprovação da Minuta de Resolução, que 

prorroga o prazo do Grupo de Trabalho para revisão dos mecanismos e valores de cobrança (GT 

Cobrança) no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama, Saquarema e 

dos Rios São João e Una. A Sra. Dalva Mansur questionou se foi revisto os mecanismos de 

cobrança que são de norma nacional. A Sra. Adriana Saad elucidou que tal GT é uma obrigação 

e meta do contrato de gestão, e pelo menos uma vez no ano precisaria ter uma reunião da 

instância. Assim, após ser colocada em votação, a esta Minuta de Resolução foi aprovada sem 

ressalvas. Em seguida, realizou-se a leitura e votação para aprovação da Minuta de Resolução 

que prorrogava o prazo do Grupo de Trabalho para inclusão do jovem no âmbito do Comitê de 

Bacia Hidrográfica Lagos São João (GT Juventude). A Minuta de Resolução foi aprovada sem 

ressalvas. Seguidamente realizou-se a aprovação da Minuta de Resolução que prorrogaria o 

prazo do Grupo de Trabalho (GT Plano de Bacia). Esta Minuta de Resolução também foi 

aprovada sem ressalvas. Dando prosseguimento, realizou-se a aprovação da Minuta de 

Resolução que recriaria o Grupo de Trabalho destinado à prevenção de emergências em eventos 

Hídricos extremos no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos são João (GT Alerta). O 

Sr. Leonardo Nascimento pediu que fosse sugerido o tempo de duração do GT Alerta. O Sr. 

Leandro Coutinho sugeriu que o tempo de duração fosse de doze meses. A Sra. Dalva Mansur 

comentou que além dos membros, deve ser convidado os componentes da defesa civil dos 

municípios da região. Realizadas as demais alterações, a Minuta foi aprovada. Prosseguiu-se 

para a aprovação da prorrogação do prazo do Grupo de Trabalho para análise de estudos sobre 

transposição (GT Transposição). A Sra. Dalva Mansur se opôs à prorrogação do Grupo de 

trabalho, pois o nome “não estaria de acordo com o intuito do GT”. A Sra. Dalva Mansur 

proferiu ainda que o tema correto seria: “GT para estudo dos lançamentos de ETEs”. O Sr. 

Leandro Coutinho levantou que fosse retirado da pauta, com o intuito de ser elaborado um texto 

e na próxima CTIL, posteriormente. Seguiu-se para o terceiro item de pauta, referente à 

aprovação da Minuta de Resolução sobre a parceria com o INEA, para projeto de 

monitoramento de vírus entéricos e bactérias na massa d’àgua da Lagoa de Araruama e no 

pescado. A Minuta foi aprovada sem ressalvas. Avançando para “Assuntos Gerais”, o Sr. 

Leandro Coutinho destacou novamente Reunião Ordinária de Plenária no dia 24/11/2021. O Sr. 

Arnaldo Villa Nova sugeriu que as duas reuniões da Plenária acontecessem no mesmo dia, que 

seria no dia 30/11/2021.  A Sra. Dalva Mansur corroborou com a sugestão do Sr. Arnaldo Villa 

Nova, e levantou que a Plenária teria o papel de aprovar o regimento, pois, as discussões 

caberiam a CTIL. A Sra. Adriana Saad elucidou que não seria viável a mudança de data, visto 

que, já estariam convocadas, sendo assim, deveria ser feita uma reunião extraordinária com a 

diretoria para tal mudança. Em vista disso, os demais membros resolveram permanecer com as 

datas convocadas. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Leandro Coutinho 

agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.              

 

Registro Fotográfico: 



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

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
  

Relator: Manuella Souto, revisado por Leonardo Nascimento.  

Elaborado em: 09/03/2022.  

Aprovado em: 13/05/2022 

LEANDRO COUTINHO MATTOS  

Coordenador da Câmara Técnica Institucional Legal 

CBHLSJ 


