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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU 1 

PIRATININGA, realizada no dia 11 de agosto de 2020 às 14 horas, por 2 

videoconferência. Deu-se início a reunião em tela, com os seguintes pontos de 3 

pauta: 1. Aprovação da pauta 2. Aprovação das minutas de atas 3. Posse da 4 

Plenária 2020/2022 do CLIP 4. Inclusão de novos membros em vagas não 5 

preenchidas 5. Informe sobre a oficina do plano de bacia 6. Informe sobre as 6 

macro ações 7. Informe sobre o saneamento para as unidades no Rio João 7 

Mendes 8. Criação dos grupos de trabalho 9. Apresentação do quadro de 8 

projetos e obras na Região Oceânica de Niterói 10. Palestra sobre as 9 

Principais Mudanças do Marco Regulatório com Halphy Rodrigues 11. 10 

Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada às 14h18 pela Sra. Katia (CCRON), que 11 

agradeceu a presença de todos e deu as boas vindas à nova Plenária e aos 12 

convidados. 1. Aprovação da pauta Às 14h19 a Sra. Katia (CCRON) colocou a 13 

pauta em votação, chamando a atenção para o fato de que talvez não fosse 14 

possível completá-la. Todos foram de acordo. 2. Aprovação das minutas de 15 

atas Aprovação das minutas de atas de 18 de novembro de 2019, 17 de 16 

dezembro de 2019 e 11 de Fevereiro de 2020. Foi perguntado aos presentes se 17 

possuíam alguma observação referente a estas atas. Não havendo considerações 18 

as atas foram aprovadas. A Sra. Katia (CCRON) informou que gostaria de dar um 19 

fechamento para algumas pendências da gestão passada. Segundo a Sra. Katia 20 

(CCRON), no fechamento do GT Saneamento ficou faltando um relatório da 21 

concessionária Águas de Niterói. Tal relatório já foi recebido pela coordenação do 22 

Subcomitê, e a Sra. Katia (CCRON) solicitou ao coordenador do GT que desse 23 

uma olhada no documento, para que ele possa ser anexado ao relatório final do 24 

GT. A Sra. Katia (CCRON) lembrou ao Sr. Halphy (Águas de Niterói) de dois 25 

encaminhamentos da Assembleia Ordinária do Subcomitê de 26 de novembro de 26 

2019 para a concessionária Águas de Niterói. O primeiro deles referente a uma 27 

solicitação do Coletivo do Córrego da Tiririca, de uma avaliação de saída de água 28 
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no córrego. O segundo, referente a uma vistoria com relação à limpeza com a 29 

Secretaria da Região Oceânica. A Sra. Katia (CCRON) lembrou também que, com 30 

relação ao projeto “Se Liga”, ficou faltando o envio de uma planta marcando as 31 

casas que já haviam sido vistoriadas, e a retirada dos pontos para coleta de 32 

amostra. O Sr. Halphy (Águas de Niterói) informou que a planta já está disponível 33 

e a encaminhará para o Subcomitê. Com relação aos pontos para coleta no 34 

córrego para analise periódica da qualidade da água, informou que recebeu 35 

recentemente do GT Córrego da Tiririca a sugestão de alguns pontos, e que 36 

pretende ratifica-los com o Subcomitê. Também informou que a vistoria foi 37 

realizada, e que precisa verificar o resultado para passar para o Subcomitê. Sobre 38 

o projeto “Se Liga”, informou que está temporariamente paralisado por conta da 39 

pandemia. 3. Posse da Plenária 2020/2022 do CLIP A Sra. Katia (CCRON) 40 

apresentou a nova composição da Plenária e a nova coordenação para o 41 

mandato 2020/2022. 4. Inclusão de novos membros em vagas não 42 

preenchidas A Sra. Raquel Cruz (Prefeitura de Niterói) informou que a 43 

coordenação recebeu alguns ofícios para nomeação e inclusão de entidades na 44 

Plenária do Subcomitê. A Sra. Katia (CCRON) confirmou o recebimento da 45 

documentação completa da Águas de Niterói e da CLIN, e o recebimento do ofício 46 

de indicação do INEA/SUPBG. A Sra. Ana Tavares (SEPLAG) confirmou o envio 47 

da documentação completa também por parte da SEPLAG. A Sra. Katia 48 

(CCRON) afirmou que a inclusão das entidades citadas que fizeram o envio da 49 

documentação completa passa a constar a partir desta reunião, pois as vagas 50 

estão disponíveis. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) 51 

explicou para os novos integrantes sobre a composição da Plenária, a divisão 52 

tripartite e o número de vagas disponíveis. A Sra. Katia (CCRON) apresentou a 53 

composição do Subcomitê: Segmento usuários de recursos hídricos: Associação 54 

de Windsurf de Niterói e Águas de Niterói. Das 5 vagas de titularidade 55 

disponíveis, apenas 2 foram ocupadas, ainda estando disponíveis 3 vagas de 56 

titularidade e 5 de suplência. Segmento Poder Público: CRBio, Prefeitura de 57 
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Niterói, CLIN e SEPLAG. Das 5 vagas de titularidade disponíveis, 4 foram 58 

ocupadas, ainda estando disponível 1 vaga de titularidade e 5 de suplência. 59 

Segmento Sociedade Civil. Conselho Comunitário da Região Oceânica – CCRON. 60 

Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar – ABLM. Universidade Federal 61 

Fluminense – UFF. Instituto Interamericano de Fomento à Educação – IFEC. 62 

Associação dos Moradores e Amigos do Residencial Fazendinha – AMAF. Todas 63 

as 5 vagas de titularidade foram ocupadas, ainda estando disponíveis 5 de 64 

suplência. A Sra. Katia (CCRON) sugeriu que a definição das entidades titulares e 65 

suplentes seja definida pela data de envio do Ofício. A Sra. Raquel Cruz 66 

(Prefeitura de Niterói) solicitou a formalização por e-mail da composição da 67 

Plenária do Subcomitê CLIP. O Sr. Roberto (SOS Lagoas) pediu a palavra, se 68 

apresentou, e solicitou que ficasse registrado o interesse da Associação SOS 69 

Lagoas em participar do CLIP. O Sr. Halphy (Águas de Niterói) solicitou que 70 

consignasse em ata a solicitação da indicação pelo Subcomitê da Águas de 71 

Niterói para ocupação de uma vaga de usuário na Plenária do Comitê Baía de 72 

Guanabara. 5. Informe sobre a oficina do plano de bacia. O Sr. Alexandre 73 

Carlos Braga (CCRON) assumiu a palavra para dar os informes sobre as oficinas 74 

do plano de bacia, e solicitou o auxílio da Sra. Ana Costa (AGEVAP), que está 75 

coordenando todo o processo das oficinas. A Sra. Ana Costa (AGEVAP) se 76 

apresentou a nova plenária. A Sra. Katia (CCRON) apresentou o Sr. Alexandre 77 

Carlos Braga (CCRON) como representante do CLIP dentro do Grupo de 78 

Trabalho do Plano de Recursos Hídricos. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de 79 

Windsurf de Niterói) solicitou a palavra e fez uma breve apresentação e 80 

contextualização das competências e atribuições do Comitê de Bacia da Região 81 

Hidrográfica da Baia de Guanabara, do Subcomitê Lagoas de Itaipu e Piratininga 82 

(CLIP), do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), como órgão gestor de recursos 83 

hídricos, e da AGEVAP, como delegatária das funções de Agência de Água, que 84 

presta apoio técnico e operacional para o funcionamento do Comitê. O Sr. Paulo 85 

Bidegain chamou a atenção para o fato do Comitê de Bacia não ser um gestor, 86 
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mas sim um ator do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 87 

parte do sistema de tomada de decisão. Ressaltou também as diferenças entre o 88 

INEA e o Comitê, ressaltando que o Comitê não possui CNPJ, e por isso não 89 

executa projetos. O Sr. Halphy (Águas de Niterói) contribuiu com a fala do Sr. 90 

Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói), apresentando a hierarquia 91 

dos colegiados de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro. A saber, 92 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI, Plenária do CBH-BG, e 93 

Plenária do Subcomitê Lagoas de Itaipu e Piratininga (CLIP). O Sr. Paulo 94 

Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) concluiu a fala chamando a atenção 95 

também para o fato de que a Prefeitura do Município de Niterói é, por delegação 96 

do INEA, o órgão gestor de recursos hídricos do sistema lagunar das lagoas de 97 

Itaipu e Piratininga. Às 15h02, a Sra. Ana Costa (AGEVAP) deu início a uma 98 

apresentação para contextualizar para a nova Plenária a origem da demanda pela 99 

atualização e complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região 100 

Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e 101 

Jacarepaguá. A Sra. Ana Costa (AGEVAP) apresentou a empresa do estado do 102 

Paraná RHA, que é a responsável pela elaboração do plano, com suporte da 103 

AGEVAP, como gestora do contrato; apresentou o arcabouço legal por trás dos 104 

Planos de Bacia, os objetivos do Plano de Recursos Hídricos, e seu conteúdo 105 

mínimo, tendo chamado atenção para o seu caráter operacional; explicou o papel 106 

de cada uma das instâncias do Sistema Estadual de Recursos Hídricos no fluxo 107 

de elaboração, finalização e aprovação do Pano; apresentou o histórico de 108 

elaboração do Plano; valores previstos, contrato e valores pagos, além de 109 

previsão de conclusão, para 20 de dezembro de 2021; e apresentou o GTA-110 

Plano. A Sra. Ana Costa (AGEVAP) explicou que desde que o contrato foi firmado 111 

com a RHA, a elaboração do Plano vem sendo acompanhada pelo GTA-Plano, 112 

onde já foi aprovado o Tomo 1 do diagnóstico, que trata da caracterização 113 

socioeconômica, aspectos físicos (saneamento) e uso e ocupação do solo, e o 114 

Plano de Trabalho. A Sra. Ana Costa (AGEVAP) apresentou os principais 115 
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resultados que foram compilados no Tomo 1, e explicou que o Tomo 2, que trata 116 

da caracterização física dos sistemas lagunares e zona costeira, recursos hídricos 117 

superficiais e recursos hídricos subterrâneos, encontra-se já em processo de 118 

revisão, para atender a algumas colocações que foram apresentados pelo Grupo 119 

de Trabalho. Atualmente, encontra-se em elaboração o Tomo 3. A Sra. Ana Costa 120 

(AGEVAP) explicou como se dará o funcionamento da 2º rodada de oficinas. A 121 

Sra. Katia (CCRON) questionou a ausência de alguns rios no mapa apresentado 122 

no Tomo 1, mas a Sra. Ana Costa (AGEVAP) explicou que ainda haverá uma 123 

revisão de todos os Tomos e do prognóstico antes da aprovação da versão final, 124 

de maneira que ainda haverá tempo para este tipo de revisão. O Sr. Paulo 125 

Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) chamou a atenção para o fato de 126 

muito se investir na elaboração de planos, mas ainda serem poucas as execuções 127 

do que está previsto nestes planos. Como forma de superar as dificuldades para 128 

se iniciar a execução e operacionalização das ações, ressaltou a importância de 129 

se comprometer com a execução dos planos, de se ter um plano/ documento por 130 

Subcomitê, e principalmente a importância de um pacto da bacia, assinado, 131 

formalizando o que cada ator do sistema terá que fazer para o atendimento das 132 

ações previstas. Por fim, o Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) 133 

afirmou que sentiu falta dos zoneamentos dos planos diretores municipais nos 134 

diagnósticos do plano, e ressaltou a relevância da disponibilização de mapas para 135 

todos os agentes, destacando o desejo do Subcomitê de possui um mapa 136 

detalhado de toda a Subbacia. A Sra. Ana Costa (AGEVAP) explicou que este 137 

plano está sendo elaborado seguindo este direcionamento, virá acompanhado de 138 

um manual operativo, com minutas de resolução, minutas de termo de referência, 139 

e minutas de pactos, para uma rodada de implementação do plano.  Além disso, 140 

falou que está previsto nesta contratação cadernos de ação por Subcomitê, e que 141 

todos os produtos aprovados já estão disponíveis no site do Comitê. O Sr. Antônio 142 

Vieira (CLIN) pediu a palavra, e explicou que é importante os indicadores de 143 

resíduos levarem em conta o que está previsto na Política Nacional de Resíduos 144 
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Sólidos, e quais são as prioridades que vem sendo dadas pelo Município, 145 

chamando a atenção para não tratar a gestão de resíduos de forma genérica, com 146 

preocupação e compromisso com o diz a lei que regulamenta este tipo de 147 

atividade na área do Subcomitê, de maneira a não perpetuar práticas socialmente 148 

excludentes, ambientalmente degradantes e economicamente problemáticas. O 149 

Sr. Alexandre (CCRON) disse que há uma oportunidade sem igual de tornar a 150 

área do Subcomitê CLIP um símbolo de sustentabilidade pra toda a região 151 

hidrográfica e todo o território brasileiro, por conta das ações da Prefeitura 152 

Municipal neste âmbito. A Sra. Raquel Cruz (Prefeitura de Niterói) solicitou que os 153 

técnicos da AGEVAP se apresentassem para a Plenária. Em ordem, se 154 

apresentaram os especialistas em recursos hídricos Ana Costa, Amanda Braga e 155 

Paulo Eduardo, e o especialista administrativo Carlos Silva. A Sra. Raquel Cruz 156 

(Prefeitura de Niterói) agradeceu a dedicação e parceria dos técnicos da 157 

AGEVAP. Informe sobre as macroações.  A Sra. Ana Costa (AGEVAP) 158 

apresentou o quadro das macro ações, direcionado para as ações do CLIP. A 159 

Sra. Ana Costa (AGEVAP) iniciou sua fala apresentando um breve histórico das 160 

macroações; apresentou o arcabouço legal e a origem e valor dos recursos 161 

destinados para as ações do Subcomitê CLIP. Em seguida, apresentou o quadro 162 

com todas as macro ações do Subcomitê CLIP, e o estágio de cada um dos 163 

projetos em cada um dos macroprogramas, a saber: Monitoramento Quali-164 

quantitativo, Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação, Infraestrutura 165 

verde, Instrumentos de gestão, Comunicação, mobilização e participação Social, 166 

Pesquisa e Saneamento. 7. Informe sobre o saneamento para as unidades no 167 

Rio João Mendes Sobre o projeto de saneamento na bacia do Rio João Mendes, 168 

a Sra. Amanda Braga (AGEVAP) contribuiu com a fala da Sra. Ana Costa 169 

(AGEVAP), apresentando os projetos de saneamento, dentre eles as ações de 170 

saneamento na Bacia do Rio João Mendes, que seriam realizadas através de um 171 

convênio com a Prefeitura de Niterói. Ao final da apresentação, a Sra. Ana 172 

Tavares (SEPLAG) informou que a Prefeitura de Niterói elaborou um Termo de 173 
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Referência para as ações na Bacia do Rio João Mendes, que foi enviado para a 174 

AGEVAP. A Sra. Amanda Braga (AGEVAP) explicou que as ações na Bacia do 175 

Rio João Mendes foram definidas para o Macroprograma do CBH-BG de coleta e 176 

tratamento de esgoto sanitário, com recursos que vem de uma linha do PAP 177 

proveniente dos 70% dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso da água 178 

incidente sobre o setor de saneamento e que devem ser obrigatoriamente 179 

aplicados em coleta e tratamento de efluentes urbanos, de acordo com a Lei 180 

Estadual Nº 5234, de 05 de Maio de 2008. A Sra. Amanda Braga (AGEVAP) 181 

informou que recebeu o Termo de referência da Prefeitura de Niterói para 182 

avaliação, mas que este englobava outras ações além das de coleta e tratamento 183 

de efluentes urbanos, como drenagem pluvial, coleta de resíduos sólidos, 184 

urbanização e paisagismo. Dessa forma, chegou-se a conclusão de que os 185 

recursos previstos para essa ação não poderiam ser usados para as ações 186 

previstas no Termo de referência apresentado, por contas dessas limitações 187 

quanto à aplicação dos recursos. Em resposta, a Prefeitura de Niterói enviou um 188 

ofício à AGEVAP informando que faria uma contra-proposta com ações de 189 

saneamento ambiental na comunidade da Saibreira, cujo edital estava para sair 190 

em agosto de 2020. A Sra. Amanda Braga (AGEVAP) ressaltou que uma vez que 191 

o edital é publicado, a AGEVAP não pode mais firmar um convênio para repassar 192 

recursos. A Sra. Amanda Braga (AGEVAP) reforçou que a AGEVAP quer avançar 193 

com as ações, mas que é importante adequar a ação as limitações impostas pela 194 

rubrica do PAP. A Sra. Katia Medeiros (Associação de Windsurf de Niterói) 195 

destacou que o rio Jacaré esta recebendo milhões de recurso para 196 

renaturalização e saneamento, enquanto que o rio João Mendes é a maior fonte 197 

de poluição das lagoas. A Sra. Katia Medeiros (Associação de Windsurf de 198 

Niterói) sugeriu que se começasse a concentrar mais ações na bacia do rio João 199 

Mendes. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) contribuiu com 200 

a informação de que há uma área ao norte da lagoa de Itaipu, circulando o leito 201 

maior sazonal da lagoa, que é muito superior a área que foi disponibilizada para o 202 
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Parque Orla de Piratininga, que encontra-se degradada, a exceção das áreas de 203 

mangue, e que poderia receber um projeto similar ao Parque Orla de Piratininga, 204 

porém ainda mais renaturalizado, como a construção de vários brejos para a 205 

retenção da carga do rio João Mendes, o que poderia contribuir para a redução de 206 

60 a 80% da carga dos afluentes da lagoa. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de 207 

Windsurf de Niterói) questionou se não poderiam ser usados recursos da rubrica 208 

de saneamento para a elaboração de um projeto executivo para essas ações 209 

nessa área da lagoa. A Sra. Katia (CCRON) e o Sr. Halphy (Águas de Niterói) 210 

ressaltaram a importância de toda uma infraestrutura que é necessária ser 211 

construída em conjunto com a infraestrutura de saneamento básico em esgoto. A 212 

Sra. Katia Vallado (CCRON) explicou também à Sra. Katia Medeiros (Associação 213 

de Windsurf de Niterói) sobre o motivo da aplicação dos recursos em ações na 214 

bacia do rio Jacaré. À época do retorno dos recursos para ações do CLIP, o 215 

colegiado teve muito pouco tempo de decisão, e por isso foi realizado um trabalho 216 

em conjunto com a prefeitura, e os recursos direcionados para as localidades 217 

onde já estavam acontecendo ações, no caso na Bacia do Jacaré, também de 218 

suma importância para a região. A Sra. Katia Vallado (CCRON) aproveitou para 219 

ressaltar a importância também da bacia do rio João Mendes, e a possibilidade do 220 

Colegiado sentar novamente com a prefeitura e a AGEVAP para dar andamento 221 

nas ações super necessárias nessa bacia. O Sr. Antônio Vieira (CLIN) destacou 222 

que esse ponto deveria estar destacado no Plano Municipal de Saneamento 223 

Ambiental. A coordenação encaminhou a marcação de uma reunião entre 224 

AGEVAP, CLIP e prefeitura para adequar esta ação. 8. Criação dos grupos de 225 

trabalho A Sra. Katia (CCRON) sugeriu que este item de pauta fosse deixado 226 

para a próxima reunião, e que os interessados em participar dos CTs e GTs do 227 

CBH-BG manifestassem interesse através de e-mail. 9. Apresentação do 228 

quadro de projetos e obras na Região Oceânica de Niterói Este item de pauta 229 

foi deixado para a próxima reunião. Foi solicitada uma Assembleia Extraordinária 230 

para o dia 25 de agosto para tratar deste item de pauta. 10. Palestra sobre as 231 
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Principais Mudanças do Marco Regulatório com Halphy Rodrigues. A 232 

palestra com Halphy Rodrigues será realizada em outro momento. O Sr. Paulo 233 

Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) anunciou as duas “lives” que o CLIP 234 

irá planejar. Uma sobre a situação do Canal de Itaipu, com o Sr. Gilberto (UFF), 235 

Gonzalo (CCRON) e contribuições de Ana Tavares (SEPLAG), e outra com o Sr. 236 

Halphy (Águas de Niterói), sobre o novo marco do saneamento. O Sr. Gonzalo 237 

(CCRON) ressaltou que também é importante que se tenha a apresentação do 238 

estudo da Hydroscience sobre a situação das lagoas. A Sra. Ana Tavares 239 

(SEPLAG) informou que o estudo foi finalizado, e que a apresentação, que será 240 

feita através de videoconferência, está sendo organizada. 11. Assuntos Gerais. 241 

O Sr. Gonzalo (CCRON) apresentou a situação do canal de Itaipu, que fechou 242 

novamente. Informou que máquinas já estão no local trabalhando, e que pedras 243 

que existem no local serão usadas para fechar um braço do canal para que o mar 244 

não entre e jogue novamente toda a areia dentro do canal. O Sr. Gonzalo 245 

(CCRON) também reparou que está se formando um areal em frente ao córrego 246 

dos colibris. A Sra. Raquel Cruz (Prefeitura de Niterói) formalizou os 247 

encaminhamentos da reunião, e apresentou os CTs e GTs do CBH-BG para a 248 

Plenária, solicitando que manifestassem interesse através de e-mail até o dia 14 249 

de agosto. Às 17h41, a coordenadora Sra. Raquel Cruz (Prefeitura de Niterói) 250 

encerrou a reunião. Eu, Paulo Eduardo Aragon, Especialista de Recursos 251 

Hídricos, redigi esta ata e dou fé de sua veracidade. 252 

 

Encaminhamentos 

1. Encaminhar solicitação de participação da Águas de Niterói no CBH-BG; 

2. AGEVAP formalizar a composição do CLIP por e-mail; 

3- Agendar reunião com Alexandre, prefeitura de Niterói e AGEVAP para 

alinhamento do novo convênio de saneamento ambiental na bacia do Rio João 

Mendes; 

4- Marcar a data das lives de saneamento e sobre o canal de Itaipu; 
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5- AGEVAP enviar a relação de GTs e CTs para a plenária do CLIP; 

6- Convocar reunião extraordinária do CLIP dia 25/08 às 14:30. 

 

Participantes: Poder Público: Santiago Valentim (CRBio-02); Raquel Cruz 

(Prefeitura de Niterói – Administração da Região Oceânica). Usuários: Carlos 

Jamel e Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói). Sociedade Civil: 

Katia Vallado e Gonzalo Cuevas (CCRON); Martha Christina Lopes (IFEC); 

Gilberto Tavares (UFF). Secretaria Executiva: Carlos Frederico Silva 

(Especialista em Administração), Paulo Eduardo Aragon (Especialista em 

Recursos Hídricos), Ana Costa (Especialista em Recursos Hídricos). 

Convidados: Gustavo Kattenbach (Morador de Piratininga); Gustavo Sardenberg, 

Roberto Emmerick, Jean Philipe e Carolina (SOS Lagoa); José Richetti Jr 

(Conselho Deliberativo da RESEX); Roberto Alves e Dilson Gomes (CLIN); 

Luciano Paez (Prefeitura de Niterói); Halphy Rodrigues (Águas de Niterói); Ana 

Tavares (Prefeitura de Niterói – SEPLAG); Jonathan Ferrarez (PESET/INEA); 

Antônio Vieira (Observatório Social de Niterói); Isadora Rilker (Prefeitura de 

Niterói / SMARHS). 

 

 

Katia Vallado                            Carlos Jamel                           Raquel Cruz 

Coordenação colegiada do CLIP 


