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 APROVAÇÃO 03/11/2020 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 

CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL LEGAL DO COMITÊ DA REGIÃO 2 

HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES 3 

DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ –GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia trinta de 4 

setembro de 2020, quinta - feira às 14:00h por videoconferência, se reuniu a 5 

CTIL com a seguinte pauta : 1. Eleição para coordenador e 6 

subcoordenador; 2. Prioridades da Instância; 3. Definição do Calendário. 7 

A reunião teve início às 14h35. Foi projetada a pauta e passou-se ao primeiro 8 

item. Sandra Beltrão informou que não poderia participar da reunião, pois havia 9 

conflito de horários com uma conferência presencial. 1. Eleição para 10 

coordenador e subcoordenador: Houve manifestação de interesse de Halphy 11 

Rodrigues da Águas de Niterói em integrar a coordenação. Solicitaram à 12 

Jacqueline Guerreiro que também integrasse a coordenação. Desta forma 13 

decidiu-se por unanimidade entre os presentes que o coordenador desta 14 

Câmara Técnica será Halphy Rodrigues, contando com Jacqueline Guerreiro 15 

como subcoordenadora. 2. Prioridades da Instância: Passou então às 16 

prioridades da instância com a apresentação da Resolução que trata do PSA 17 

considerando a urgência desta resolução. Ana Costa realizou a apresentação 18 

da minuta da resolução. Halphy Rodrigues colocou que acredita que todos os 19 

"Considerandos" foram contemplados. Quanto aos valores, Adriana Bocaiuva 20 

questionou se eles se encontravam corretos, alertando sobre a necessidade da 21 

plenária se manifestar sobre a destinação desses recursos, relativos à rubrica 22 

de estrutura verde, exclusivamente para o projeto de PSA do Leste, sendo 23 

respondido por Ana Costa que estes foram conferidos. Halphy Rodrigues 24 

solicitou que conste o valor total e o percentual de forma mais clara na 25 

resolução. Ana Costa realizou a contextualização de que há uma lei estadual 26 

que estabelece que todo reflorestamento que ocorre com verba pública deve 27 

ter uma manutenção por 4 anos, sendo assim considera que o projeto terá 28 

mais 1 ano para implementação, totalizando 5 anos, para que o pagamento 29 

seja realizado de forma concomitante durante todo o período. Jacqueline 30 

Guerreiro manifestou que sente falta de um feedback durante o andamento 31 

para acompanhar a concretude dos recursos. Halphy Rodrigues questionou 32 

sobre a contrapartida que seria realizada pela ANA, sendo esclarecido por Ana 33 

Costa que não haverá este repasse e procurará levantar o motivo para trazer 34 

ao grupo. Adriana Bocaiuva pontuou que acredita que o PSA tem um grande 35 

custo e é uma ação de longo prazo, só sendo viável avaliar o retorno do 36 

investimento através do monitoramento da exata execução das ações previstas 37 

no programa. Ana Costa esclareceu que haverá o monitoramento na área do 38 

subcomitê Leste. Maria Teresa reforça a necessidade de um real 39 

acompanhamento de quaisquer ações previstas e executadas pelas instâncias 40 
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técnicas do CBH-BG. Ana Costa esclareceu que Jorge Muniz é o indicado para 41 

acompanhar as ações pelo CBH-BG. Jacqueline Guerreiro colocou que 42 

acredita ser necessário que o CBH-BG possua uma matriz de 43 

acompanhamento e que a CTIL deveria ser espaço para esta deliberação. 44 

Flávia Lanari pontuou que acredita que a CTIL poderia criar uma resolução em 45 

conjunto com a secretaria executiva sobre este acompanhamento. Passou-se 46 

então à apresentação da resolução do PAP por Kleiton Gomes que fez uma 47 

contextualização sobre a construção da resolução. Após as considerações, a 48 

resolução foi aprovada por unanimidade. Amanda Rodrigues pediu a fala 49 

esclarecendo que houve a contratação para revisão do PMSB RJ, havendo a 50 

necessidade de renovar a resolução do GT PMSB RJ, já que este se encerra 51 

dia 10/10. Foi estabelecido que a prorrogação terá período igual ao mandato da 52 

atual diretoria e que a composição deve ser mantida. 3. Definição do 53 

Calendário: Sobre o último item da pauta, que tratava do calendário da 54 

instância, foi estabelecido que as reuniões se darão às terceiras segundas-55 

feiras do mês, realizando o agendamento em 2020 para 19/10, 16/11 e 21/12. 56 

A reunião teve fim às 18h30. 57 

 58 

Halphy da Cunha Rodrigues 59 

Coordenador da Câmara Técnica Institucional Legal 60 

 61 

Encaminhamentos 62 

1) A coordenação da instância terá Halphy Rodrigues como coordenador e 63 

Jacqueline Guerreiro como subcoordenadora. 64 

2) Incluir minuta da Resolução PSA na pauta da Plenária do dia 07/10. 65 

3) Incluir na pauta da RE Plenária do CBH-BG do dia 07/10 a resolução do 66 

PAP. 67 

4)  Incluir na RE Plenária do CBH-BG do dia 07/10 a resolução do GT 68 

PMSB RJ. 69 

5) As próximas reuniões da CTIL serão realizadas em 19/10, 16/11 e 14/12. 70 

 71 

 72 

Lista de presença: 73 

Associação de Moradores do Alto Gávea – AMALGA-RJ – Adriana Bocaiuva; 74 

Assembléia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente 75 

(APEDEMA-RJ) – Markus Budzynkz; Associação de Preservação Ambiental 76 

das Lagunas de Maricá (APALMA) – Flávia Lanari; Associação Organização da 77 

Sociedade Civil de Interesse Público Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA – 78 

Brasil – Jacqueline Guerreiro; Conselho Regional de Biologia – CRBio – Maria 79 
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Teresa Gouveia; Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – SMAC – Daniel 80 

Hoefle; Águas de Niterói – Halphy Rodrigues ; Associação Comercial de Maricá 81 

– Úrsula Araújo. Secretaria Executiva (Agevap): Ana Costa; Carolina Martins; 82 

Kleiton Gomes. 83 

Ausência Justificada: Instituto de Estudos de Direitos Humanos e Meio 84 

Ambiente – Sandra Beltrão. 85 


