
 

 

 

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 1 

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

14 de outubro de dois mil e vinte às 9h30min horas por videoconferência- 3 

gravação disponível, com o seguinte ponto de pauta: 1- Avaliação sobre a 4 

liberação de recurso da parte do Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas ao 5 

PSA Leste/MP. A coordenadora Sra. Mayná Coutinho (Cedae) iniciou a 6 

reunião contextualizando o assunto, falando sobre a resolução CBH-BG nº 09 7 

de 2012, que destinou recursos para Pagamento por Serviços Ambientais 8 

(PSA) e que não foi revogada. Explicou que na última Plenária do CBH-BG foi 9 

apresentada uma resolução que aglutina os recursos de PSA previstos na 10 

resolução n°09 com os recursos de Infraestrutura verde do Leste, para serem 11 

utilizados no projeto de PSA na região do Guapi-Macacu. Explicou ainda que 12 

ficou a cargo das coordenações dos subcomitês decidirem sobre o destino 13 

desse valor definido na resolução n° 09, se os subcomitês apoiam o repasse 14 

integral para o Leste, e que posteriormente as decisões serão levadas para a 15 

CTIG. Sr. Jorge Marinho (Cedae) disse que o recurso é importante para a ação 16 

de PSA, pois a região passou por uma grave crise de estiagem e que o projeto 17 

é extremamente bem elaborado e que contribuirá para a segurança hídrica da 18 

região, incluindo CLIP, Maricá e o espelho da Baía de Guanabara. Falou ainda 19 

que deve haver uma reflexão, pois o dinheiro não foi utilizado desde 2012, e 20 

que foi uma decisão aprovada pelo CBH-BG e que ainda está em vigor. Sra. 21 

Adriana Bocaiuva (Amalga) falou que os espaços devem ser ocupados pelos 22 

membros do CBH-BG, tomando as informações corretas, independente do ano 23 

em que as resoluções foram deliberadas. Sra. Mayná Coutinho (Cedae) falou 24 

que acha importante fazer o levantamento das informações antigas para os 25 

membros atuais da plenária e que por isso, solicitou à secretaria executiva uma 26 

apresentação do histórico sobre o assunto, desde o início das discussões. 27 

Reiterou que a resolução n° 09, item 8, fala sobre investimento em ações de 28 

PSA. Sra. Adriana Bocaiuva (Amalga) disse que foi feita a junção de duas 29 

rubricas, que hoje são conhecidas como infraestrutura verde. Sra, Ana Costa 30 

(Agevap) iniciou a apresentação do histórico. Falou que em 2012 o CBH-BG 31 

homologou a resolução n° 09, versando sobre recursos para ações de 32 

PSA/Reflorestamento. No ano de 2015, resolução CBH-BG n° 32; no ano de 33 

2016, resolução CBH-BG n° 41, que revogou a n° 32, autorizando a utilização 34 

dos recursos da rubrica PSA/Reflorestamento. Em 2018, através da resolução 35 

CBH-BG n° 64, que aprova o PAP, foi mantido o valor de 301.753,59 reais, que 36 

estava comprometido para PSA. Acrescentou que em 2019, o planejamento 37 

estratégico do CBH-BG decidiu por distribuir os recursos financeiros em 38 

porcentagem para os subcomitês, sendo 10% para lagunares e 30% leste e 39 

oeste. Sra. Ana Costa (Agevap) ainda explicou que a última plenária do CBH-40 



 

 

 

BG aprovou a resolução que aprova a reestruturação do PAP. Sra. Adriana 41 

Bocaiuva (Amalga) falou que vem sendo proposto liberar o recurso dos 42 

subcomitês para essa ação, mas que deve ficar claro que estão abrindo mão 43 

de 301 mil reais. Sra. Adriana Bocaiuva (Amalga) ainda questionou se estão 44 

liberando para os próximos cinco anos de projeto de PSA ou apenas para os 45 

301 mil reais. Sra. Ana Costa (Agevap) respondeu que o dinheiro arrecadado 46 

posteriormente não será todo aportado para o Leste, apenas os 30% referentes 47 

ao Leste. Sra. Marie Ikemoto (Inea) realizou a apresentação sobre o projeto em 48 

questão, de PSA na bacia do Guapi-Macacu, acrescentando que é um projeto 49 

do CBH-BG, Secretaria de Agricultura e Inea. Sra. Marie Ikemoto (Inea) 50 

ressaltou que o recurso para o PSA não é exclusivamente oriundo do CBH-51 

BG/FUNDHRI, pois grande parte é resultante do Termo de Ajustamento de 52 

Conduta (TAC) do Comperj. Sr. Paulo Harkot (ABLM) disse que estava 53 

preocupado com as informações antagônicas sobre o assunto e que a dúvida 54 

não poderia existir. Sra. Mayná Coutinho (Cedae) disse que o entendimento vai 55 

sendo construído, mas que sua preocupação é colocar em questionamento 56 

algo que já foi aprovado pela plenária do CBH-BG anteriormente. Sra. Ana 57 

Costa (Agevap) falou que entendeu que o problema estava sendo o 58 

esclarecimento da questão, visto que é algo antigo, para que o processo 59 

represente a participação social. Sra. Adriana Bocaiuva (Amalga) falou que 60 

como membro da CTIL estão reproduzindo uma informação errada, que em 61 

2012 foi não foi deliberado que 301 mil reais iam para o Leste, mas sim para 62 

ações de reflorestamento, que hoje seria considerado infraestrutura verde. 63 

Disse ainda que sua preocupação era deixar claro o que estão deliberando. 64 

Sra. Adriana Bocaiuva (Amalga) ainda disse que se o subcomitê abrir mão dos 65 

recursos durante 5 anos, o subcomitê do sistema lagunar da Lagoa Rodrigo de 66 

Freitas não irá mais deliberar sobre infraestrutura verde e que portanto, nas 67 

próximas deliberações sobre infraestrutura verde o subcomitê não abra mais 68 

mão do recurso para direcioná-lo para o PSA do Leste. Sra. Mayná Coutinho 69 

(Cedae) disse que esse ponto não houve menção sobre esse item. 70 

Acrescentou que o espaço é para o esclarecimento dos membros e que não foi 71 

colocado que durante cinco anos o subcomitê deverá aportar dinheiro em outra 72 

região que não seja a de sua atuação. Sra. Vera Chevalier (Ecomarapendi) 73 

falou que em 2012 já participava do CBH-BG e que devido à estiagem na 74 

região do Leste, o olhar foi para as necessidades de lá e, portanto, houve uma 75 

movimentação em prol da questão. Acrescentou que a preocupação da 76 

diretoria foi trazer esclarecimento a todos sobre esse assunto. Sra. Ana Costa 77 

(Agevap) esclareceu para o Sr. Paulo Harkot (ABLM) que GAEMA MPRJ e 78 

outros órgãos e instituições, como a Fundação Boticário estão envolvidos com 79 

o projeto. Sra. Mayná Coutinho (Cedae) disse que eventualmente podem 80 



 

 

 

trabalhar a fim de nivelar o conhecimento sobre o trabalho e projeto do PSA do 81 

Leste. Sra. Adriana Bocaiuva (Amalga) disse que entendeu que o PAP passa 82 

pelo CERHI. Sr. Luiz Constantino (Inea) disse que houve alteração nas rubricas 83 

e por isso deve passar na CTIG e Plenária do CERHI. Sra. Ana Costa (Agevap) 84 

disse que o CERHI aprova a destinação total de recurso para cada programa e 85 

como foram condensadas 40 linhas em 11 linhas no PAP, houve alteração no 86 

valor, precisando passar pelo CERHI. Sra. Mayná Coutinho (Cedae) 87 

questionou se ainda há dúvidas sobre a questão do PSA do Leste. Sr. Paulo 88 

Harkot (ABLM) sugeriu que seja confirmada a aprovação com a ressalva de 89 

que se refere a esse valor específico e que os próximos recursos serão 90 

repartidos. Sra. Mayná Coutinho (Cedae) ressaltou que o objetivo é aprovar 91 

esse repasse de valor, que sobre os próximos recursos não cabe o assunto na 92 

reunião, pois em nenhum momento foi colocado sobre o aporte dos próximos 93 

recursos do subcomitê para o Leste. Sra. Mayná Coutinho (Cedae) ainda disse 94 

que a lei não retroage, portanto, esse recurso que estava gravado para PSA 95 

não foi usado e nem revogado, que a resolução já foi aprovada em Plenária e 96 

sua definição já foi feita em 2012. Portanto, não enxerga justificativa legal e 97 

técnica do subcomitê ficar com 10% desse recurso. Acrescentou que além 98 

disso, o recurso não está indo para o subcomitê Leste, mas sim para um dos 99 

principais mananciais da região metropolitana e único manancial de grande 100 

porte da RH-V. Sr. André Torricelli (123° Escoteiros do Mar) perguntou por que 101 

o CBH-BG não utilizou a verba até agora; se o subcomitê deixou de realizar 102 

projetos com a verba e se o projeto está relacionado com o plano de 103 

saneamento básico do governo federal. Sra. Ana Costa (Agevap) respondeu 104 

que o CBH-BG deliberou o recurso para PSA em 2012, mas que demorou a 105 

discutir sobre um projeto de PSA na RH-V. Sra. Ana Costa (Agevap) respondeu 106 

também que o projeto não se relaciona com o projeto de saneamento básico do 107 

governo federal, mas sim do TAC do Comperj. Sra. Mayná Coutinho (Cedae) 108 

reforçou que o recurso não foi utilizado porque não havia projeto e que o 109 

recurso não era do subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas 110 

e que posteriormente houve resolução destinando para PSA para do Leste. 111 

Sra. Adriana Bocaiuva (Amalga) disse que em 2012, a rubrica pertencia ao 112 

CBH-BG, mesmo já existindo os subcomitês. Os membros presentes na 113 

reunião votaram sobre a decisão no chat. Sr. Carlos Rogério (Agevap) 114 

apresentou os registros dos votos em tela. Foi aprovado por unanimidade a 115 

utilização do saldo para o PSA Leste. Sra. Mayná Coutinho (Cedae) encerrou a 116 

reunião falando que foi positivo o debate e importantes esclarecimentos foram 117 

dados à plenária. Acrescentou que o assunto será discutido na CTIG e que os 118 

membros do subcomitê que participam da CTIG irão demonstrar o 119 

posicionamento da plenária do subcomitê. Sem mais assuntos a tratar, a 120 



 

 

 

reunião foi encerrada às 11h57min, sem mais nada a declarar, eu, Carlos 121 

Rogério Vieira Torres, transcrevi a ata e dou fé. 122 
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Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020 128 

 129 

 130 

Mayná Coutinho Morais 131 

Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo 132 

de Freitas 133 

 134 

 135 

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 X 

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 André Torricelli ✓ 
Usuários Colônia de pescadores Z-13 Tamar Bajgielman X 
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 
-    
 

AGEVAP 
Especialista em Recursos Hídricos  Laura Pantaleão ✓ 



 

 

 

Especialista em Recursos Hídricos  Ana Costa ✓ 

Especialista Administrativo Carlos Rogério Torres ✓ 
 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 
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