
 

 

 ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO 1 

SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE 2 

FREITAS, Realizada no dia 17 de julho de dois mil e vinte às 09:30 3 

horas por videoconferência- gravação disponível, com os seguintes 4 

pontos de pauta: 1- Posse e homologação dos membros do 5 

Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas; 2 – 6 

Aprovação da ata de 17.06.2020 – processo eleitoral; 3 – 7 

Adequações dos membros e abertura das vacâncias; 4 – 8 

Apresentação Macroprogramas SCSL-LRF e Principais itens 9 

Relatório de Gestão 2018-2020; 5 – Relatório de territorialidade 10 

hídrica e entrevistas Plano de Bacia; 6 – Proposta de hora técnica; 11 

7 – Aguadeira.  Às 09h46min foi iniciada a reunião. Foram feitas 12 

homenagens, onde os presentes falaram palavras de admiração pelo Sr. 13 

Viveiros e sua defesa pelos recursos hídricos. Maria Viveiros e Antônio 14 

Viveiros receberam as homenagens e relataram o amor do Sr. Viveiros 15 

pelo SCSL-LRF. As homenagens foram encerradas. Mayná Coutinho 16 

(CEDAE) iniciou a reunião explicando que o objetivo é haver um 17 

nivelamento de compreensão sobre os itens por todos os membros, 18 

inclusive os novos membros e que o calendário e plano de trabalho 19 

serão discutidos futuramente. 1. Posse e homologação dos membros 20 

do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas – 21 

Amanda Braga (Agevap) fez a leitura da lista da composição dos novos 22 

membros do SCSL-LRF. 2. Aprovação da ata de 17.06.2020 – 23 

processo eleitoral – Mayná Morais (CEDAE) pediu alteração na ata do 24 

nome do Daniel para o da Patrícia no Fórum da diretoria. Amanda Braga 25 

(Agevap) verificou que a correção foi feita. A ata foi aprovada. 3. 26 

Adequações dos membros e abertura das vacâncias – Carlos Silva 27 

(Agevap) esclareceu a todos sobre o ofício enviado pela ABES alterando 28 

a indicação, onde Antônio foi indicado para o comitê da Baía de 29 

Guanabara e subcomitê de Jacarepaguá e Miguel Fernandez y 30 

Fernandéz foi indicado para o SCSL-LRF. Mayná Morais (CEDAE) 31 



 

 

solicitou a correção no site. Mayná Morais (CEDAE) relatou o 32 

recebimento de ofício de solicitação do 123º Escoteiro do Mar para se 33 

reenquadrarem como usuários e explicou mediante a solicitação, a 34 

coordenação solicitou um Parecer jurídico da AGEVAP. Amanda Braga 35 

(Agevap) leu o parecer, que sinalizou o reenquadramento do 123º 36 

Escoteiros do Mar para o segmento de usuários como positivo, visto que 37 

as características da instituição são similares, embora não sejam 38 

idênticas, aos pescadores e clubes náuticos que se encontram sediados 39 

à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas. André Torricelli (123º Escoteiros do 40 

Mar) explicou o fator histórico que levou os Escoteiros a se enquadrarem 41 

usuários. Adriana Bocaiuva (AMALGA) ressaltou que a instituição se 42 

enquadra no segmento usuários não pelo uso essencial, mas sim como 43 

lazer. André Torricelli (123º Escoteiros do Mar) acrescentou que a 44 

NORMAN os iguala a clube náutico. Não houve nenhuma manifestação 45 

contrária ao reenquadramento e o SCSL LRF acatou a Solicitação do 46 

123º Escoteiro do Mar, que passou a compor o segmento de Usuários e 47 

a Instituição habilitada que anteriormente ocupava a primeira suplência 48 

da Sociedade Civil (ABES) , passou a ser titular no referido segmento . 49 

Mayná Morais (CEDAE) informou as vagas ocupadas após a adequação 50 

e as vacâncias em cada segmento. Mayná Morais (CEDAE) solicitou a 51 

secretaria executiva que tire dúvidas e envie os documentos necessários 52 

para as instituições que já se manifestassem interessadas, através do 53 

chat, a tentarem ingressar na composição do Subcomitê. José Carlos 54 

Carvalheira (IMA) falou que após a conclusão do processo, as entidades 55 

já podem dar prosseguimento com a documentação em vez de esperar 56 

a divulgação. José Paulo Azevedo (COPPE) perguntou se já tem um 57 

prazo para abertura. Mayná Morais (CEDAE) disse que não. 4. 58 

Apresentação Macroprogramas SCSL-LRF e Principais itens 59 

Relatório de Gestão 2018-2020 – Mayná Morais (CEDAE) explicou que 60 

os sistemas lagunares têm, cada um, 10% do valor da arrecadação, 61 

distribuídos de acordo com o PAP. Esclarecendo que os GTs traçaram 62 

os objetivos dos macroprogramas. Disse ainda que as deliberações 63 



 

 

ocorrem nas reuniões plenárias. Explicou que Infraestrutura verde, 64 

monitoramento e apoio a pesquisa foram aprovados no subcomitê e 65 

outros macroprogramas ainda serão aprovados no subcomitê. Amanda 66 

Braga (Agevap) fez a apresentação dos macroprogramas e explicou 67 

sobre a função do GT FUNDRHI para direcionamento dos recursos da 68 

CUTE. Aproveitou para elucidar que as sínteses do projeto de 69 

restauração na APP do Rio Rainha, Monitoramento quali-quantitativo e 70 

Apoio à Pesquisa foram validadas pelo SCSL-LRF na gestão passada e 71 

que agora passarão por uma revalidação da nova diretoria. Os Planos 72 

de comunicação estão em fase de cotação e discussão pela nova 73 

diretoria. Explicou que para o macroprograma Instrumentos de Gestão, a 74 

síntese foi enviada para avaliação da antiga diretoria e a nova diretoria 75 

irá validar para dar continuidade. Explanou que para Coleta e tratamento 76 

de esgotos, o TdR está em elaboração. Para Educação Ambiental, a 77 

síntese do TdR está pendente de validação pelo SCSL-LRF e haverá 78 

nova validação pela atual diretoria. Houve o encaminhamento de enviar 79 

essa síntese para todos. José Paulo Azevedo (COPPE) perguntou se os 80 

projetos de esgotamento fazem parte dos 70% direcionados a obras de 81 

esgotamento sanitário urbano. Amanda Braga (Agevap) explicou que o 82 

recurso vem da rubrica do PAP.  Mayná Morais (CEDAE) esclareceu 83 

que o projeto já passou no GT Saneamento, mas ainda não foi validado 84 

no subcomitê e que posteriormente as dúvidas poderão ser sanadas. 85 

Paulo Harkot (ABCLM) questionou sobre como será realizado o 86 

levantamento de estudos técnicos e científicos. Amanda Braga (Agevap) 87 

falou que serão levantadas as pesquisas já realizadas e desenvolvidas 88 

no momento. José Carlos Carvalheira (IMA) explicou que foram 89 

enviadas as sínteses dos macroprogramas para os membros antigos 90 

para validação e que exceto educação ambiental foi validado. Mayná 91 

Morais (CEDAE) pontuou que o relatório de Gestão 2018-2020 que foi 92 

enviado, contempla o do SCSL-LRF e que o prazo de alterações se 93 

encerra neste dia. Adriana Bocaiuva (AMALGA) elogiou o relatório 94 

solicitou as seguintes alterações: nome “Sistema Lagunar da Lagoa 95 



 

 

Rodrigo de Freitas”, destacando a necessidade de corrigir o quadro de 96 

membros eleitos do SCSL LRF, incluindo a ABES como suplente, e 97 

Escoteiros do Mar dentre os eleitos como representares da sociedade 98 

civil.  5. Relatório de territorialidade hídrica e entrevistas Plano de 99 

Bacia – Mayná Morais (CEDAE) contextualizou sobre o Relatório de 100 

Territorialidade, falando que é uma abordagem integrada de Recursos 101 

Hídricos para cada subcomitê, de maneira inclusiva. O intuito da 102 

apresentação é despertar o interesse dos membros em fazer 103 

contribuições para que a cada reunião ocorra o amadurecimento do 104 

relatório. Laura Pantaleão (Agevap) deu início a apresentação 105 

explicando que não há um prazo definido para encerrar as contribuições, 106 

mas haverá envio de formulário para contribuições. Laura Pantaleão 107 

(Agevap) apresentou o relatório, passando pelos itens que o compõe. 108 

Adriana Bocaiuva (AMALGA) solicitou algumas correções, que serão 109 

enviadas por e-mail. Adriana Bocaiuva (AMALGA) falou sobre a ideia de 110 

inclusão da trilha sensorial Carlos Viveiros no Parque da Cidade e sobre 111 

o equívoco da área de abrangência do subcomitê, sugeriu marcar uma 112 

reunião para definir os limites do SCSL-LRF. Mayná Morais (CEDAE) 113 

complementou a fala da Adriana propondo uma reunião para discutir o 114 

relatório nesse sentido. Agenor Cunha (Clube Naval) falou que gostou 115 

da colocação da Adriana e do relatório e que os limites do SCSL-LRF 116 

devem ser revistos em reuniões com geógrafos e discutir se levará em 117 

conta limites da bacia hidrográfica ou região administrativa. Pediu para 118 

corrigir a lista de abreviaturas do relatório. Luiz Constantino (Inea) 119 

questionou como os relatórios vão se relacionar com os cadernos do 120 

plano de bacia. José Paulo Azevedo (COPPE) falou que é importante a 121 

integração do Escritório de Projetos com os subcomitês e que o Plano e 122 

relatório são diferentes, mas alguns assuntos se superpõem. José Paulo 123 

Azevedo (COPPE) disse que o foco do GT Plano não é ter os detalhes 124 

do território, que isso fica para o relatório. Mayná Morais (CEDAE) falou 125 

que a comunicação com GT Plano e  com o GT EP sempre foram bem 126 

afinadas com a coordenação do subcomitê e que agora com a mudança 127 



 

 

da plenária é preciso alinhar todos os novos membros nesse sentido. 128 

Complementou explicando que por conta do processo eleitoral e do 129 

afastamento do Sr. Viveiros, isso ficou menos frequente, mas que 130 

sempre levou ao GT Plano as discussões do subcomitê. Falou que as 131 

oficinas do SCSL-LRF em agosto, serão uma nova rodada para 132 

abranger os atores que não participaram da primeira oficina. Mayná 133 

Morais (CEDAE) solicitou o envio da apresentação do Plano de Bacia 134 

para a plenária. 6. Proposta de hora técnica – Mayná Morais (CEDAE) 135 

apresentou a proposta de Hora Técnica; Explicando que a ideia é que 136 

em cada reunião haja uma apresentação de 40 min a 1 hora com 137 

objetivo amplo. Dentre os objetivos da proposta destacam-se: o aumento 138 

da visibilidade do Subcomitê, o conhecimento das instituições científicas 139 

e de pesquisas na região, a integração com outras instituições e o 140 

aumento de subsídios para tomada de decisão. Dito isso, sugeriu que a 141 

proposta fosse executada com eixos temáticos baseados nas linhas do 142 

PAP. Porém, que fosse aberto a outros eixos sem restringir outros temas 143 

para que os outros objetivos da proposta não sejam perdidos. Lembrou 144 

que a proposta depende do crivo de aprovação da Plenária, podendo ser 145 

refinada nas próximas reuniões, inclusive com a proposição de 146 

calendário. André Torricelli (123º Escoteiros do Mar) perguntou se a 147 

aprovação seria na presente reunião, pois gostaria de ler o material com 148 

calma e votar na próxima reunião. Mayná Morais (CEDAE) respondeu 149 

que os membros podem se manifestar no chat e caso a proposta fosse 150 

aprovada, outros detalhes como o calendário serão refinados 151 

posteriormente. José Paulo (COPPE-UFRJ) respondeu para André 152 

Torricelli (123º Escoteiros do Mar) que a ideia da hora técnica é o que 153 

está sendo sugerido na reunião e que os detalhes serão formatados 154 

ainda, mas que não vê perigo de os membros aprovarem.  A proposta 155 

de hora técnica foi aprovada pela Plenária e Mayná Morais (CEDAE) 156 

pediu que a secretaria executiva envie a apresentação da hora técnica. 157 

7. Aguadeira – Mayná Morais (CEDAE) falou que a ideia no edital de 158 

Educação Ambiental era incluir aspectos semelhantes aos do projeto 159 



 

 

Aguadeira, mas que a proposta inicial não incluiu e por isso o subcomitê 160 

não aprovou. A gestão anterior construiu uma proposta de texto para a 161 

síntese, incluindo as adequações necessárias para que algo semelhante 162 

ao Aguadeira pudesse ser feito e que foi enviada pelo então 163 

coordenador José Carlos Carvalheira. Mayná Morais (CEDAE) disse que 164 

o texto foi incorporado à síntese e que até segunda feira é necessário 165 

positivar a inclusão do texto conforme foi solicitado. O texto foi enviado 166 

no chat e Mayná Morais (CEDAE) perguntou se alguém se opõem. 167 

Mayná Morais (CEDAE) disse que foi enviado pela plenária antiga, mas 168 

a aprovação será pela plenária nova e que será enviada a síntese para 169 

os novos membros. Paulo Harkot (ABCLM) disse que não vê problemas 170 

de os novos votarem na confiança, apoiando o trabalho que vem sendo 171 

realizado pelo subcomitê. Mayná Morais (CEDAE) disse que vão 172 

continuar discutindo o Aguadeira para poder ampliar o projeto piloto e  173 

pediu para que as contribuições sejam enviadas até hoje por volta das 174 

21 horas e eventuais dúvidas terão um espaço pela manhã de segunda-175 

feira, pois Vera Chevalier (Ecomarapendi) participará da reunião de 176 

diretoria a tarde.  Os membros aprovaram a inclusão do texto na síntese. 177 

A coordenadora Mayná encerrou a reunião às 13:28h. 178 

 179 

Eu, Laura Pantaleão, transcrevi esta ata e dou fé 180 

 181 

Encaminhamentos 182 

1- Enquadrar o 123º Escoteiros do Mar como Usuários 183 

2 - Enviar documentação para Colônia Z-13 e Anagea para inscrição no 184 

subcomitê 185 

3 - Fazer alteração no site do CBH-BG do resultado da eleição em relação 186 

ao indicado pela ABES 187 

4 – Enviar todas as sínteses dos macroprogramas para os membros 188 



 

 

5 – Reunião específica para contribuições e ajustes no Relatório de 189 

Territorialidade e discussão sobre os limites do sistema lagunar da Lagoa 190 

Rodrigo de Freitas, dia 27/07/2020, às 09:30h 191 

6 - Aprovação do relatório com as ressalvas apresentadas pela Adriana 192 

7 - Enviar apresentação do plano de bacia para nova plenária 193 

8 – Enviar o parecer e a apresentação da hora técnica 194 

9 - Os membros da plenária se manifestarão sobre a síntese de educação 195 

ambiental até o fim do dia de hoje, 17/07, para que o e-mail seja respondido 196 

à secretaria executiva na segunda feira pela manhã 197 

 198 

Participantes 199 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) – Lívia 200 

Soalheiro e Romano; Fundação Rio Águas – Patrícia Ney de 201 

Montezuma; Instituto Estadual do Ambiente (Inea) – Luiz Constantino 202 

Silva Júnior; Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE) – Mayná 203 

Coutinho Morais; AFSaback – Claudia Assunção Gomes; Clube Naval 204 

Departamento Esportivo – Agenor Cunha da Silva; Associação de 205 

Moradores do Alto da Gávea (AMALGA) – Adriana Bocaiuva; 206 

Associação Projeto Lagoa de Marapendi Ecomarapendi – Vera Maria 207 

Rossi Chavalier; 123º Escoteiro do Mar – André Torricelli; Associação 208 

Brasileira de Combate ao Lixo Marinho (ABCLM) – Paulo F. Garreta 209 

Harkot; Maria Viveiros; Antonio Viveiros; Associação dos Gestores 210 

Ambientais do Estado do Rio de Janeiro (Anagea) – Marcelo Danilo; 211 

Instituto Brasileiro de Biodiversidade (BrBio) – Camila Meireles; Tamar 212 

Bajgielman – Colônia de Pescadores Z13; Embrapa Solos – Bernadete 213 

Pedreira; Instituto Mar Adentro (IMA) - José Carlos Gonçalves 214 

Carvalheira; Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Aloysio Ferrão; 215 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES) - Miguel 216 

Fernández y Fernández; COPPE – José Paulo Azevedo; Secretaria 217 

Municipal de Meio Ambiente (SMAC) - Daniel Hoefle; Pontifícia 218 

Universidade Católica (PUC RJ) – Luiz Teixeira; Conselho Regional de 219 



 

 

Biologia (CRBio) - Denise Wilches Monsores; Associação dos 220 

Moradores do Alto da Gávea (AMALGA) – Antonio Praça; Agevap – 221 

Amanda Braga; Agevap – Carlos Silva; Agevap - Laura Pantaleão. 222 

 223 

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2020 224 

 225 

 226 

Mayná Coutinho Morais 227 

 228 

Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo 229 

de Freitas 230 


