
 

 

 

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 1 

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

21 de Janeiro de dois mil e vinte e um às 9h30min por videoconferência- 3 

gravação disponível, com o seguinte ponto de pauta:  1 - Aprovação da pauta; 4 

2 - Aprovação das atas: 03/08/2020, 13/08/2020, 04/09/2020, 06/10/2020 5 

e  14/10/2020; 3 - Definição dos limites dos subcomitês (articulação com 6 

os subcomitês Jacarepaguá e Oeste); 4 - Atualização dos editais dos 7 

Macroprogramas, apreciação do parecer jurídico 407/agevap/jur/2020 e 8 

tratativas correspondentes; 5 - Fortalecimento da participação das 9 

instituições no Subcomitê; 6 - Questionários de avaliação do Escritório de 10 

Projetos. 1 - Aprovação da pauta. A coordenadora Sra. Mayná Coutinho 11 

(Cedae) deu início a reunião às 10:08 obtendo um quórum legal, o Sr. Carlos 12 

Rogério (Agevap) leu para as demais entidades a pauta para a aprovação. 13 

Todos aprovaram os assuntos em pauta. 2 - Aprovação das atas: 03/08/2020, 14 

13/08/2020, 04/09/2020, 06/10/2020 e 14/10/2020. Seguindo com as 15 

aprovações das atas, a Sra. Mayná Coutinho (Cedae) questionou se as demais 16 

entidades haviam contribuído para alguma alteração das atas que estão para 17 

aprovação. O Sr Carlos Rogério (Agevap) informou que houve algumas 18 

contribuições, mas que foram poucas, e que já haviam enviado as atas com as 19 

demais alterações. Todos os presentes aprovaram as atas. 3 - Definição dos 20 

limites dos subcomitês (articulação com os subcomitês Jacarepaguá e 21 

Oeste. A Sra. Mayná Coutinho (Cedae) alertou a importância de tratar esse 22 

assunto com os demais subcomitês, e informou que o prazo para os cadernos 23 

do plano é em outubro e que teriam que ter essa definição de limites até março, 24 

para que nos cadernos constem os limites definidos. A Sra. Mayná Coutinho 25 

(Cedae) propôs fazer um comunicado para os subcomitês Oeste e 26 

Jacarepaguá, informando o que já havia sido debatido anteriormente pelo 27 

subcomitê do sistema lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas. Lembrou também 28 

que na reunião de diretoria de agosto de 2020 houve uma determinação de que 29 

todos os subcomitês detectassem alguma questão dos limites em sua área de 30 

atuação, caso houvesse alguma discordância. Lembrou também de regiões 31 

como Itacoatiara e Maricá, que estão debatendo sobre seus limites. Sr. Luiz 32 

Constantino (Inea) informou que já foi enviado uma carta para o Inea sobre 33 

essa questão de Itacoatiara e Maricá. A Sra. Mayná Coutinho (Cedae), alertou 34 

também a importância de ouvir o que foi discutido nos outros subcomitês, sem 35 

a necessidade de nenhuma imposição, para que seja ouvida todas as partes. O 36 

Sr. Agenor Cunha (Clube Naval) comentou a importância da capacidade de 37 

atuação de cada subcomitê, sobre a parte de gerenciamento. A Sra. Adriana 38 

Bocaiuva (Amalga) falou que o método de abordagem não era uma imposição, 39 

e com isso, a Sra. Mayná Coutinho (Cedae) completou informando que a 40 

abordagem seria para levantar esse assunto, e não uma imposição, na qual 41 

todas as partes serão ouvidas. O Sr. Agenor Cunha (Clube Naval) alertou a 42 

importância de ser formalizado. A Sra. Adriana Bocaiúva (Amalga), lembrou 43 

que a Sra. Vera Chevalier (Ecomarapendi) havia informado que o subcomitê 44 

Jacarepaguá já estava tratando entre os membros. A Sra. Mayná Coutinho 45 

(Cedae) disse que por conta disso é muito necessário a formalização dessa 46 



 

 

 

decisão. A Sra. Mayná Coutinho (Cedae) estabeleceu o prazo do dia 47 

22/01/2021 para o envio da minuta de comunicado e documento técnico pela 48 

Agevap para o subcomitê, e para o retorno dos membros o prazo do dia 49 

02/02/2021. Nenhuma entidade se manifestou contra. 4 - Atualização dos 50 

editais dos Macroprogramas, apreciação do parecer jurídico 51 

407/agevap/jur/2020 e tratativas correspondentes. A Sra. Laura Pantaleão 52 

(Agevap) iniciou a apresentação do status dos Macroprogramas. Informou que 53 

o edital de Apoio a Pesquisa foi publicado em outubro e que o prazo para as 54 

inscrições foi em janeiro, mas que foi prorrogado até fevereiro. Foi falado sobre 55 

o Macroprograma de Infraestrutura verde que o ato convocatório deu deserto, e 56 

que a data do novo ato é dia 27/01. O Macroprograma Monitoramento quali-57 

quantitativo já se encontra na sede da Agevap para breve publicação de edital. 58 

A Sra. Laura Pantaleão (Agevap) falou sobre o edital para projeto de educação 59 

ambiental em que foi impedido pela assessoria jurídica da Agevap. A Sra. 60 

Mayná Coutinho (Cedae) completou sobre o parecer jurídico, que o 61 

entendimento foi que só empresas da Gávea pudessem entrar para concorrer 62 

nesse edital. Complementou explicando que houve um equívoco, que poderão 63 

concorrer quaisquer empresas, de qualquer lugar, mas que a área de atuação 64 

do projeto será na Bacia Hidrográfica do Rio Rainha. Além disso, disse também 65 

que o parecer deve considerar não só a legislação federal, mas também a 66 

legislação estadual. Com isso, foi solicitada a alteração no texto do edital, para 67 

que seja entendido de forma mais clara o objetivo e proposta. A Sra. Laura 68 

Pantalão (Agevap) projetou e leu para as demais entidades o texto (Anexo I) e 69 

as entidades presentes realizaram alterações. Os presentes concordaram com 70 

todas as alterações do texto do edital (Anexo I). 5- Fortalecimento da 71 

participação das instituições no Subcomitê. A Sra. Mayná Coutinho 72 

informou que essa pauta foi um pedido da Plenária do CBH-BG e por conta 73 

disso encontra-se em pauta. O Sr. Carlos Rogério, informou que como já havia 74 

tratado com a Sra. Mayná Coutinho (Cedae), não tem que ser algo muito 75 

ríspido, e sim, cordial, para que as entidades permaneçam, mas que também 76 

compareçam às reuniões, e que caso não seja possível o comparecimento, que 77 

seja feita uma indicação. O Sr. Carlos Rogério (Agevap) lembrou que todas as 78 

entidades que estão pendentes, não justificaram sua ausência em reuniões de 79 

nenhuma forma nas datas informadas. O Sr. Carlos Rogério (Agevap) citou os 80 

nomes das entidades faltantes, do poder público os Srs. Anderson Mendes e 81 

Valdir Alves do CR Bio, que não compareceram as datas de 17/07/2020, 82 

03/08/2020, 14/10/2020 e 14/10/2020. Em usuários temos os Srs. Gilmar Teles 83 

e Andre Torricelli do 123 Escoteiros do Mar que não compareceram as 84 

reuniões do dia 03/08/2020, 13/08/2020 e 11/12/2020, da Sociedade Civil 85 

temos o Paulo Harkot da ABLM, que não compareceu as reuniões do dia 86 

13/08/2020 e 11/12/2020, ainda em sociedade civil temos o Miguel Fernandez 87 

y Fernandez que não compareceu as reuniões do dia 03/08/2020, 13/08/2020 e 88 

11/12/2020. O Sr. Agenor Cunha (Clube Naval) sugeriu acrescentar, na carta 89 

em que será enviada as entidades faltantes, a compreensão da situação de 90 

calamidade pública em que o mundo se encontra no momento. O Sr. Carlos 91 

Rogério (Agevap) ainda explicou que a coordenação tem o poder de anistiar as 92 



 

 

 

faltas das entidades. A Sra. Mayná Coutinho (Cedae) que essa atitude é por 93 

conta de uma provocação feita entre os subcomitês sobre as instituições 94 

faltosas. Ela falou que é compreensível por conta das inúmeras adversidades 95 

ocorrida nesse ano de 2020, e que é necessário buscar uma comunicação para 96 

entender e atrair a presença dessas instituições nesse momento. A Sra. Mayná 97 

Coutinho (Cedae) propôs, por conta dos ocorridos, abonar as faltas das 98 

instituições e comunicar o interesse em que as instituições participem das 99 

reuniões. Todas as entidades aprovaram a proposta. 6 - Questionários de 100 

avaliação do Escritório de Projetos. A Sra. Laura Pantaleão (Agevap) 101 

projetou os resultados da primeira avaliação do Escritório de Projetos, que foi 102 

focada no Relatório de Territorialidade Hídrica. A Sra. Laura Pantaleão 103 

(Agevap) projetou um novo questionário, que avalia o EP nos meses de julho a 104 

dezembro, enquanto o Sr. Izidro Paes Leme, coordenador do Grupo de 105 

Trabalho de Acompanhamento do Escritório de Projetos, explicou como 106 

responder o questionário. A Sra. Mayná Coutinho (Agevap) solicitou que as 107 

contribuições dos membros para o questionário sejam enviadas até o dia 108 

02/02/2020 para que possa enviar o questionário ao Grupo de Trabalho de 109 

Acompanhamento do Escritório de Projetos.  Sem mais assuntos a tratar, a 110 

reunião foi encerrada às 13h18min, sem mais nada a declarar, eu, Ana Claudia 111 

Siqueira Anastácio, transcrevi a ata e dou fé. 112 

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2021 113 

 114 

 115 

Mayná Coutinho Morais 116 

Coordenadora do Subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas 117 

 118 

Encaminhamentos: 119 

1. Publicação das atas aprovadas no site CBH-BG. 120 

2. Elaborar e encaminhar aos subcomitês Oeste e Jacarepaguá 121 

comunicado com a proposta de redefinição de limites Geográficos. 122 

Prazo para as contribuições dia 02/02/2020 prazo para envio ao Oeste e 123 

JPA 22/01/2021. 124 

3. Enviar o texto aprovado do projeto de Educação Ambiental para Leandro 125 

Guerra (Agevap). 126 

4. Enviar carta às instituições faltantes colocando as ações do subcomitê e 127 

evidenciando o interesse do subcomitê quanto à manutenção das 128 

colaborações da instituição no âmbito do subcomitê. Solicitando, se 129 

necessário, a indicação de representante substituto para sanar estas 130 

ausências. 131 



 

 

 

5. Enviar o formulário de Avaliação do EP para os membros, com prazo de 132 

contribuições até dia 02/02/2021 133 

 134 

Lista de Presença 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 ✓ 

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 X 
Usuários Colônia de pescadores Z-13 Tamar Bajgielman X 
Sociedade 
Civil 

Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho Marlise Araújo ✓ 

Sociedade 
Civil 

Ecomarapendi Vera Chevalier X 

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 X 

 

OUTRAS INSTITUIÇÕES/ENTIDADES PARTICIPANTES 
Convidado  Daniel Hoefle ✓ 

Convidado Anagea Marcelo Danilo ✓ 

Convidado MPR Izidro Paes Leme Arthou ✓ 
 

AGEVAP 
Especialista em Recursos Hídricos  Laura Pantaleão ✓ 

Especialista em Recursos Hídricos  Ana Costa ✓ 

Especialista Administrativo Carlos Rogério Torres ✓ 

Estagiária Administrativo Ana Claudia Siqueira ✓ 
 

LEGENDA 
✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 
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Texto aprovado para o edital de projetos de Educação Ambiental: 139 

Poucas pessoas reconhecem os rios como ecossistemas vivos e dinâmicos 140 

que são, que abrigam diversas espécies da flora e fauna. O grupo dos insetos 141 

tem um importante papel nesses ecossistemas, e seu representante mais 142 



 

 

 

visível é a ninfa das libélulas, também chamadas de “Aguadeiras”. A fauna dos 143 

rios pode indicar a qualidade e saúde ambiental dos mesmos e dessa forma 144 

atuam como bioindicadores ambientais. Nesse sentido, através do 145 

conhecimento e reconhecimento da fauna aquática, busca-se que o projeto 146 

estimule o interesse dos estudantes do ensino médio através da integração 147 

com instituições de ensino públicas localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio 148 

Rainha e de instituições de pesquisa e de defesa do meio ambiente com a 149 

atuação relativa ao escopo do projeto. Além de trabalhar a questão do 150 

pertencimento e cuidado com os recursos hídricos pela população local, o 151 

projeto desenvolvido na Bacia Hidrográfica do Rio Rainha terá sinergia com os 152 

outros projetos e programas em execução pelo Subcomitê do Sistema Lagunar 153 

da Lagoa Rodrigo de Freitas, que tem como objetivo concentrar os esforços e 154 

recursos orçamentários, preferencialmente, sempre que possível e adequado, 155 

na revitalização da Vertente Sul da Serra da Carioca, na Bacia Hidrográfica do 156 

Rio Rainha. Os quatro objetivos principais do projeto serão: retratar os rios 157 

como ecossistemas vivos e dinâmicos que são; destacar a importância da 158 

gestão dos recursos hídricos e da atuação do Subcomitê do Sistema Lagunar 159 

da Lagoa Rodrigo de Freitas como estratégia para despertar e fortalecer o 160 

sentimento de pertencimento da população local para com o território e os 161 

recursos hídricos, especialmente por se tratar de rios que cortam o ambiente 162 

urbano; fornecer noção de produção, interpretação e divulgação de dados 163 

relativos à qualidade e quantidade da água dos rios com o uso de 164 

bioindicadores e buscar o protagonismo dos estudantes na defesa da gestão 165 

hídrica da região. 166 

 167 

 168 


