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APROVADA EM 19.11.2019. ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA 1 

INSTITUCIONAL LEGAL – No dia vinte e seis do mês de fevereiro de dois mil 2 

e dezenove às 10h00 no mini auditório da SEAERJ, localizada na rua Russel, 3 

n.º1 - Glória, Rio de Janeiro/RJ deu-se início à reunião extraordinária com a 4 

seguinte pauta: 1. Aprovação da resolução que altera o percentual de 5 

distribuição dos recursos da CUTE no Plano de Aplicação Plurianual – 6 

PAP 2019/2022 do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e 7 

dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (CBH-BG); 2. Programa 8 

de Estudos e pesquisas do Comitê; 3. Participação do CBH-BG no 9 

processo de licenciamento ambiental de empreendimentos de 10 

significativo impacto ambiental; 4. Assuntos gerais. Magno Neves, 11 

coordenador da câmara técnica e representante da IBDA, declarou o início da 12 

reunião às 10h10. A ordem da pauta foi trocada por escolha dos participantes, 13 

sendo o segundo e terceiro item tratados previamente. 2. Programa de 14 

Estudos e pesquisas do Comitê: Magno relatou que fez pequenas 15 

formatações na resolução, mas sem mudança do texto. Comentou que a 16 

resolução é semelhante a elaborada no Comitê Guandu. Sem ressalvas, ela foi 17 

aprovada. 3. Participação do CBH-BG no processo de licenciamento 18 

ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental: Magno 19 

sugeriu algumas alterações: não avaliação de todos os empreendimentos 20 

devido a falta de viabilidade do Comitê de analisar o montante de 21 

empreendimentos que causam algum impacto ambiental e, que o Comitê deve 22 

ser notificado dos processos em andamento. Explicou que uma comissão 23 

especial deve ser instalada para o processo, talvez um novo grupo de trabalho. 24 

Todos os ajustes foram considerados e a resolução aprovada. 1. Aprovação 25 

da resolução que altera o percentual de distribuição dos recursos da 26 

CUTE no Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2019/2022 do Comitê da 27 

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de 28 

Maricá e Jacarepaguá (CBH-BG): Ana Costa, da Agevap, explicou que houve 29 

mais projetos aprovados do que recurso disponível e por isso, há a 30 

necessidade de alterar o percentual para contemplar projetos. Magno e os 31 
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presentes analisaram cada parte da resolução. Magno comentou que não é 32 

ético as entidades criarem as resoluções e editais dos futuros projetos e 33 

participarem com seus projetos das licitações. Helan, representante da Trama 34 

Ecológica, comentou sobre o problema de as entidades não poderem participar 35 

dos editais com seus projetos. Sem mais ressalvas a resolução foi aprovada. 4. 36 

Assuntos gerais: Nada foi pontuado nesse item. Sem nada mais a declarar o 37 

Magno encerrou a reunião às 12h00. 38 

Participantes: 39 

Magno Neves Barbosa (IBDA); Davi Reis Miranda Filho (CEDAE), Bianca Piva 40 

(ACIBARRINHA); Alexandre Anderson de Souza (AHOMAR); Vera Maria de 41 

Rossi Chevalier (Ecomarapendi); Christianne Bernardo de Silva (57ª Subseção 42 

da OAB/RJ) 43 

Convidado:  44 

Helan Nogueira da Silva (Trama Ecológica) 45 

Faltas Justificadas: 46 

Adriana Bocaiuva (AMALGA-RJ); Markus Stephan Budzynkz (APEDEMA-RJ); 47 

Nelson Rodrigues dos Reis Filho (OMA-Brasil);  48 


