
 

 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 1 

SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, Realizada no dia 2 

06 de outubro de dois mil e vinte às 13h30min horas por 3 

videoconferência- gravação disponível, com os seguintes pontos de 4 

pauta: 1- Análise e votação para aprovação de inclusão como membros 5 

das entidades: ANAGEA e Colônia de Pescadores Z-13; 2- Apresentação 6 

do GT Macroprogramas e validação das propostas de ações/projetos 7 

relativas ao SCSL LRF a serem custeadas com recursos do CBH-BG;3- 8 

CTs e GTs; 1- Análise e votação para aprovação de inclusão como 9 

membros das entidades: ANAGEA e Colônia de Pescadores Z-13-  Iniciada 10 

a reunião com quórum de segunda chamada às 14:00h, a Sra. Mayná Coutinho 11 

(CEDAE) iniciou o primeiro ponto de pauta. Solicitou aos presentes que sejam 12 

concisos em suas falas para o bom andamento da reunião. Fez um breve 13 

histórico sobre as vacâncias do subcomitê, lembrando que as vacâncias podem 14 

ser ocupadas por qualquer instituição desde que obedeçam aos critérios e 15 

regras do processo eleitoral, conforme o edital. Informou que a OMA Brasil 16 

envio ofício para a coordenação do subcomitê, uma hora antes da reunião, 17 

solicitando a participação no subcomitê. Sr. Carlos Rogério (Agevap) expôs a 18 

avaliação da Secretaria Executiva tendo como, até o momento a Colônia Z-13 19 

como habilitada; ANAGEA inabilitada por pendência da ata de constituição da 20 

diretoria atualizada. Acrescentou que não possuía a nova documentação da 21 

OMA Brasil, que precisava saber se a pendência de documentos que levaram a 22 

inabilitação no processo eleitoral foi resolvida, mas que devido ao horário, não 23 

houve tempo hábil para analisar o que foi enviado à coordenação. Sr. Marcelo 24 

Danilo (Anagea) agradeceu a atuação de todos na análise da solicitação e 25 

pediu uma prorrogação para que a Anagea regularize sua situação documental. 26 

Sra Adriana Bocaiúva (Amalga) lembrou a importância em seguir à risca as 27 

regras do edital eleitoral, mesmo tendo total interesse do subcomitê que estas 28 

instituições componham a plenária. A Sra Mayná Coutinho (Cedae) informou 29 

que o subcomitê aguardará a regulamentação da ANAGEA e que será muito 30 

bem-vinda ao subcomitê. Com relação a OMA BRASIL, a Sra. Adriana 31 



 

 

 

Bocaiuva (Amalga) informou que a carta enviada pela instituição não traz nada 32 

de novo com relação ao avaliado pela comissão eleitoral e que a OMA BRASIL 33 

será muito bem vinda no subcomitê, quando se regularizar. Sr. Nelson Reis 34 

(OMA Brasil) declarou que as atuações da instituição no Pavão Pavãozinho 35 

não foram consideradas na avaliação anterior por ter mais de 2 (dois) anos, e 36 

disse estranhar essa resistência em relação a OMA BRASIL relativas ao 37 

subcomitê com a entrada da entidade. Sra. Vera Chevalier (Ecomarapendi) 38 

demonstrou lamentar que a OMA BRASIL não possa ser, até o momento, 39 

habilitada para integrar o subcomitê. Ainda afirmou que o subcomitê aguardará 40 

a comprovação de atuação da OMA BRASIL na região do subcomitê nos 41 

últimos 2 (dois) anos conforme prevê o edital eleitoral. Sr. José Carlos 42 

Carvalheira (IMA) discordou das colocações do Sr. Nelson Reis lembrando que 43 

a regra é para todos e não uma especificidade relativa à OMA BRASIL. Que 44 

será uma honra ter a participação da OMA BRASIL assim que consiga 45 

regularizar a pendência. Sra. Adriana Bocaiuva (Amalga), lembrou que a 46 

presença da OMA BRASIL como convidada será muito bem-vinda. Sr. Marcelo 47 

Danilo (Anagea) colocou da importância em se seguir o rito do edital 48 

valorizando a isonomia nas avaliações. Sr. Nelson Reis (OMA Brasil) voltou a 49 

declarar sua insatisfação com os critérios utilizados com relação à OMA 50 

BRASIL, imediatamente rebatido pela Sra. Mayná Coutinho (Cedae) que 51 

ponderou sobre as declarações até certo ponto feitas pelo Sr. Nelson Reis. Sra. 52 

Mayná Coutinho (Cedae) voltou a reforçar o convite à entidade após a 53 

regularização documental. Sr. Luiz Constantino (Inea) declarou que em sendo 54 

previsto pelo regimento e pelos critérios elencados na ocasião do processo 55 

eleitoral, está de acordo com as decisões tomadas e com as solicitações feitas, 56 

espera que as instituições completem seus cadastros da forma solicitada e 57 

passem a compor o subcomitê. Dessa forma, a OMA Brasil ficou inabilitada até 58 

a regularização da pendência. Foi colocada em votação as avaliações 59 

referentes às 3 entidades e aprovada por unanimidade. 2- Apresentação do 60 

GT Macroprogramas e validação das propostas de ações/projetos 61 

relativas ao SCSL LRF a serem custeadas com recursos do CBH-BG A 62 



 

 

 

Sra. Mayná Coutinho (Cedae) fez um breve resumo das propostas feitas pelo 63 

GT Macroprogramas do subcomitê com relação a cada Macroprograma, na 64 

reunião do dia 17/09/2020. Lembrou que o GT não tem poder de deliberação e 65 

sim a Plenária. Acrescentou que a decisão do GT e do subcomitê é tomar as 66 

decisões viabilizando a continuidade das ações já propostas e bom uso do 67 

recurso público. Falou também da ordem de prioridades das localidades da 68 

região do subcomitê seguindo a disponibilidade de recursos. Além disso, 69 

explicou que houve uma reunião de diretoria ampliada que definiu algumas 70 

outras ações e que essas propostas vão ser analisadas e deliberadas pela 71 

plenária do subcomitê na presente reunião. Lembrou aos presentes que com a 72 

validação do edital de capacitação continuada para a linha de educação 73 

ambiental precisa ser resgatado o compromisso de defender situações 74 

consolidadas no subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas, 75 

que desde o início das discussões aborda de forma intensiva o monitoramento 76 

da água utilizando macro invertebrados bentônicos e que sua continuidade 77 

merece ser fortalecida. Sra. Mayná Coutinho (Cedae) acrescentou sugerindo 78 

que desde o início do próximo ano já existisse um Comunicado Interno ou 79 

Memorando do SCSL-LRF para o CBH-BG comunicando sobre o interesse do 80 

subcomitê em manter ações nessa linha de monitoramento por Macro 81 

invertebrado bentônicos, que é uma ideia mais do que consolidada dentro do 82 

subcomitê. Todos os presentes concordaram com a fala da Sra. Mayná 83 

Coutinho (Cedae), fortalecendo a ideia. Foi colocada a apresentação dos 84 

projetos para a validação de cada Macroprograma com os seguintes 85 

resultados. Monitoramento Quali-Quantitativo: Inclusão de novos parâmetros 86 

de monitoramento nos pontos já estabelecidos anteriormente APROVADO; 87 

Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação: Edital de capacitação 88 

continuada no CBH-BG, APROVADO com ressalvas para que sejam 89 

defendidos os interesses do subcomitê em relação as linhas propostas. 90 

Instrumentos de Gestão: Implantação do programa do IDEBG APROVADO.  91 

Infraestrutura Verde: Continuidade do projeto deliberado anteriormente, com 92 

ampliação da área de abrangência APROVADO; Coleta e Tratamento de 93 



 

 

 

Esgotos Sanitários:  Ampliação da videoinspeção em GAPs com a seguinte 94 

hierarquização: (1) Lagoa, (2) Jardim de Alah, (3) Jardim Botânico e Planetário, 95 

(4) Copacabana – Santa Clara, (5) Leme, (6) Leblon (Visconde de 96 

Albuquerque), (7) Ipanema, (8) Humaitá APROVADO.  Resíduos Sólidos 97 

Drenagem e Água:  Sobre este macroprograma foi solicitado pela Sra. 98 

Amanda Braga (AGEVAP) esclarecimento sobre as deliberações do subcomitê 99 

em relação a essa proposta para que possa ser feita a solicitação do recurso. 100 

Sra Mayná Coutinho (Cedae) esclareceu estas dúvidas juntamente com a Sra 101 

Patrícia Ney de Montezuma (Fundação Rio Águas).  A deliberação foi a 102 

seguinte: Estudo de diagnóstico de pontos críticos na região do subcomitê que 103 

possa fortalecer intervenções futuras nos pontos priorizados e com estudo de 104 

viabilidade de soluções já apontadas para a Lagoa, levando em consideração 105 

aspectos costeiros. Priorização: (1) Represa do Rio Cabeça, (2) Pontos de 106 

alagamento – Macrodrenagem, (3) Pontos de alagamento – meso e 107 

microdrenagem, (4) Manejo hidráulico do nível do espelho e impacto no 108 

sistema de esgotamento sanitário. APROVADO. Comunicação e 109 

Fortalecimento Institucional: Edital de comunicação com ações voltadas para 110 

visibilidade das intervenções dos cinco subcomitês (excluindo CLIP que será 111 

edital único) APROVADO; Apoio à Pesquisa:  Uma linha de extensão para 112 

biomonitoramento quali-quantitativo a partir do uso de macroinvertebrados 113 

bentônicos, integrando com o objeto definido para a linha de educação 114 

ambiental anterior APROVADO;  3- CTs e GTs;- Sobre as Câmaras Técnicas e 115 

Grupos de Trabalho a Sra Mayná Coutinho (Cedae) solicitou que o 116 

representante do subcomitê que participe de alguma dessas instâncias 117 

mantenha sempre o subcomitê atualizado. Sobre o GT de acompanhamento do 118 

PMSB-RJ informou aos presentes que já existe uma empresa vencedora que 119 

irá acompanhar todo o projeto e que o representante do subcomitê é a ABES, 120 

pela pessoa do Sr. Miguel Fernández y Fernández (ABES). Sobre o GT 121 

Escritório de Projetos lembrou aos presentes que os conhecimentos de todos 122 

os técnicos devem ser absorvidos pelo subcomitê e que GT de 123 

Acompanhamento do Escritório de Projetos tem a missão de estabelecer os 124 



 

 

 

critérios de avaliação do EP. O GTAEP já fez essa proposta de critérios de 125 

avaliação e metas que será apresentada em reunião a ser realizada no dia 126 

09/10/202. Encaminhamentos foram apresentados no chat e validados. Foi 127 

encerrada a reunião às 17:00h, sem mais nada a declarar, eu, Carlos Rogério 128 

Vieira Torres transcrevi esta ata e dou fé. 129 

 130 

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020 131 

 132 

 133 

Mayná Coutinho Morais 134 

Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo 135 

de Freitas 136 

 137 

 Encaminhamentos: 138 

 139 

1- Enviar a todos os membros o material enviado a CTIG. 140 

2- Reforçar como prioridade de trabalho do SCSL-LRF: Manter e ampliar o 141 

que já foi aprovado pelo SCSL-SRF(No SCSL_LRF, os projetos deverão 142 

abordar o monitoramento da qualidade e quantidade da água, 143 

preferencialmente com o uso de macroinvertebrados bentônicos) com os 144 

recursos disponíveis a partir da arrecadação do próximo ano. 145 

3- Enviar aos membros do SCSL LRF o e-mail que foi enviado aos 146 

membros do GT Plano com a nota técnica referente ao produto do plano 147 

para conhecimento e contribuição de todos 148 

 149 

 150 

 151 

 152 



 

 

 

COMPOSIÇÃO DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 
Segmento Instituição Representante 
Poder 
Público 

SEAS Lívia Soalheiro ✓ 

Poder 
Público 

Inea Luiz Constantino  Silva ✓ 

Poder 
Público 

Fundação Rio Águas Patrícia Montezuma ✓ 

Poder 
Público 

Conselho Regional de Biologia - CRBio Anderson Mendes/Valdir Lage ✓ 

Usuários Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE Mayná Coutinho Morais ✓ 

Usuários Clube Naval - Departamento Esportivo Agenor  Cunha da Silva ✓ 

Usuários 123° Escoteiros do Mar Gilmar Martins  ✓ 
Sociedade 
Civil 

Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho Paulo Harkot ✓ 

Sociedade 
Civil 

Ecomarapendi Vera Chevalier ✓ 

Sociedade 
Civil 

Associação de Moradores do Alto da Gávea Adriana Bocaiuva ✓ 

Sociedade 
Civil 

Instituto Mar Adentro José Carlos Carvalheira ✓ 

Sociedade 
Civil 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES RJ Miguel Fernández  y Fernández ✓ 

 

OUTRAS INSTITUIÇÕES/ENTIDADES PARTICIPANTES 
Convidado SMAC Daniel Hoefle ✓ 
Convidado AMALGA Antonio Praça ✓ 
 

AGEVAP 
Especialista em Recursos Hídricos  Laura Pantaleão ✓ 

Especialista em Recursos Hídricos  Amanda Braga ✓ 

Especialista Administrativo Carlos Rogério Torres ✓ 
 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 
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