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APROVADA EM 26.11.2019. ATA DA REUNIÃO DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

SUBCOMITÊ DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR ITAIPU-PIRATININGA. 2 

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia trinta de maio, quinta-feira, às 18 horas no Colégio 3 

Salesiano, sito à rua Dr. Cornélio de Melo Junior, Piratininga - Niterói, deu-se início à 4 

reunião em tela com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Minuta de Ata da última 5 

Reunião Ordinária (Fevereiro/2019); 2. Apresentação do Projeto de Reflorestamento 6 

do BNDES a ser realizada pela SMARHS; 3. Apresentação sobre elaboração do 7 

Plano Municipal de Saneamento Ambiental a ser realizada pela SECONSER; 4. 8 

Informação sobre obstrução do túnel de ligação da laguna de Piratininga com o 9 

mar; 5. Exposição das Atividades desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho (GTs); 10 

6. Plano de Trabalho a ser encaminhado ao CBH BG; 7. Assuntos Gerais. Antes de 11 

iniciar a pauta, o Sr. Halphy Rodrigues solicitou aos membros que avaliem a possibilidade 12 

de alteração do horário das reuniões, que poderão ser iniciadas em período diurno, caso 13 

seja de interesse para melhor atendê-los. Às 18:10 se iniciou a reunião, passando-se ao 14 

primeiro item de pauta. 1. Aprovação da Minuta de Ata da última Reunião Ordinária 15 

(Fevereiro/2019). Foi sugerido o adiamento para análise e aprovação da minuta de ata 16 

na próxima reunião ordinária. Retirado o item 6, pois está agendada com os 17 

coordenadores de subcomitê uma reunião de diretoria ampliada no dia 3 de junho para 18 

atualização do plano de trabalho. 2. Apresentação do Projeto de Reflorestamento do 19 

BNDES a ser realizada pela SMARHS. A Secretaria de meio ambiente, recursos 20 

hídricos e sustentabilidade de Niterói, por intermédio dos senhores Gabriel e Pedro 21 

Inocente, e a UFF, por intermédio da Profa. Janie Silva, apresentaram o projeto aprovado 22 

para financiamento pelo BNDS, o qual envolve restauração ecológica e inclusão social, 23 

abrangendo a restauração do Morro da Viração e Restingas de Charitas, de Itacoatira, 24 

Camboinhas, Itaipu e Piratininga, assim como as áreas de mangue do sistema lagunar e 25 

ilhas (Filha, Mãe e Pai). O projeto, iniciado em janeiro, conta com a parceria da UFF 26 

(através da Profa. Janie), envolvendo dois alunos de iniciação à pesquisa, priorizando 27 

áreas de preservação permanente. O projeto tem previsão de quatro anos. A inclusão 28 

social se dará através de capacitações, pela UFF, de até 60h em restauração ambiental e 29 

produção de mudas, para posterior realização de mutirões, com emissão de certificados 30 

de participação no projeto. A Sra. Katia Vallado chamou a atenção para o vandalismo 31 

ocorrido no cercamento anteriormente realizado nas áreas de restinga, sugerindo que 32 

sejam pensadas estratégias para que a prática não se repita. Foi apontado que as 33 

intervenções e plantio espécies levarão em conta os patrimônios arqueológicos presentes 34 

na área. A Sra. Katia questionou sobre a priorização na escolha das áreas para 35 

recuperação, onde o Sr. Gabriel alegou que a priorização seguiu rigor técnico, sendo que 36 

uma área não pôde ser inserida no projeto por estar sob judice, inviabilizando sua 37 

aprovação pelo BNDS. Desta forma, foi solicitado que haja maior comunicação da 38 

prefeitura ao subcomitê sobre as intervenções no ambiente. Foi informado o contato 39 

(telefone 153) do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que atua 24 horas no 40 

atendimento às denúncias de intervenções ilegais no ambiente; 3. Apresentação sobre 41 
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elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental a ser realizada pela 42 

SECONSER. A apresentadora, Sra. Dayse Monassa, iniciou sua fala informando sobre a 43 

contratação da empresa catarinense AMPLA, para elaboração do plano municipal de 44 

saneamento básico de Niterói. Nesse sentido, foi informado que o município firmou 45 

convênio com o governo de Portugal para seguir o modelo implementado por aquele 46 

país, de modo a universalizar o acesso aos serviços de saneamento. A palestrante 47 

apresentou um panorama geral sobre o saneamento em diversas áreas do município, 48 

demonstrando as respectivas peculiaridades em relação a seus componentes 49 

(abastecimento de água, drenagem, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 50 

resíduos sólidos). Por fim, foi exibido um checklist das etapas a serem cumpridas para 51 

elaboração do referido plano. Os demais pontos de pauta não foram debatidos por conta 52 

da necessidade de entrega do local, e desta forma, o Sr. Luciano Paez aproveitou a 53 

oportunidade para informar sobre a reunião de diretoria ampliada marcada para o dia 3 54 

de junho, onde haveria o alinhamento sobre as prioridades em relação aos oito 55 

macroprogramas definidos na oficina de planejamento estratégico do CBH-BG. 56 

Encaminhamentos: 57 

1. Os apresentadores da SMARHS disponibilizarão o documento da apresentação para o 58 

subcomitê após correção em uma planilha equivocada. 59 

2. Solicitação do Sr. Rafael: Convocação oficial, através do CLIP, de reunião com 60 

técnicos envolvidos com o plano de saneamento (secretarias e órgãos da prefeitura, 61 

subcomitê e Águas de Niterói), solicitando, através da SECONSER, o convite aos 62 

especialistas do Instituto Paulo Góes de Microbiologia, da UFRJ (PhD Renata Picão) e 63 

Departamento de Microbiolgia da FIOCRUZ (Dra. Ana Paula Assef). Assunto: impacto 64 

da contaminação de bactérias super-resistentes a antibióticos que causam infecção na 65 

população em contato com praias, rios e lagunas de Niterói que recebem efluentes 66 

não tratados, especialmente pelas ETEs dos hospitais públicos e privados ou esgoto 67 

doméstico. 68 

Participantes: 69 

Prefeitura Municipal de Niterói – Luciano Paez; Paulo Vabo – Ass. Moradores do Jardim 70 

Ubá; Museu Arqueológico de Itaipu – Eunice Laroque; IFEC – Martha Cunha; 71 

Organização Coletivo Ambiental – Cristiane Martins; OAB – Elisângela Fonseca; 72 

Conselho Comunitário da região Oceânica – Katia Vallado; Águas de Niterói – Halphy 73 

Rodrigues; UFF – Janie Silva; SMARHS PMN – Pedro Inocente; Mand. Dep. Flávio 74 

Serafini – Carlos Teixeira; CCRON – Gonzalo Perez; AMAF Sonia Menezes; COSAN – 75 

Daniel Marques; Instituição não identificada - Josué Barroso. 76 
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