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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR 1 

DA BARRA E JACARÉPAGUÁ - CBH BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL. No dia 2 

onze do mês de novembro de dois mil e dezenove na Rua Conde D’Eu, n°100 - 3 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ deu-se início a reunião às 09h30 com os 4 

seguintes assunto em pauta: 1. Informações sobre o projeto da Colônia 5 

Juliano Moreira; 2. Apresentação das propostas do GT Saneamento e GT 6 

Educação Ambiental. A reunião iniciou-se às 10:08h com a coordenadora do 7 

subcomitê de Jacarepaguá, Carolina Vilhena, solicitando à especialista em 8 

recursos hídricos, Amanda Braga, uma explicação sobre o projeto aprovado 9 

pelo subcomitê da Colônia Juliano Moreira. A Amanda Braga fez uma breve 10 

apresentação sobre o projeto e destacou que a análise dos documentos 11 

recebidos foi realizada considerando que o projeto deveria estar pronto para 12 

execução, visto que esta era uma premissa para que o projeto recebesse 13 

recursos da CUTE. Explicou que o projeto da Colônia Juliano Moreira estava 14 

bem detalhado, porém não estava registrado como um projeto executivo e sim 15 

básico. Destacou que o recurso do subcomitê para o macroprograma de coleta 16 

e tratamento de esgotos não seria suficiente para executar o projeto por 17 

completo em razão do recurso do subcomitê para 6° parcela ser em torno de 18 

750 mil reais, mas que seria suficiente para a parte de esgotamento sanitário. 19 

Citou a necessidade de complementação da documentação necessária para 20 

execução do projeto e que a falta de urbanização no local dificultaria um termo 21 

de aceite das obras por parte da Cedae, conforme já fora colocado pela própria 22 

Cedae em reunião ocorrida anteriormente. O presidente do CBH-BG, Marcos 23 

Lacerda, pontuou que o projeto não foi negado por causa da falta de recursos, 24 

pois inicialmente o valor destinado seria suficiente e que a Agevap deveria 25 

buscar a documentação necessária junto aos órgãos competentes. Afirmou 26 

também que a plenária do subcomitê deveria decidir sobre a continuidade do 27 

projeto. Em resposta, Amanda Braga, informou que recebeu orientação para 28 

que a Nota Técnica da análise do projeto não fosse enviada naquele momento 29 

em razão do comitê estar iniciando as discussões dos macroprogramas. A 30 

diretora técnica do CBH-BG, Mayná Coutinho, afirmou que seria necessária 31 
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uma interlocução com o munícipio do Rio de Janeiro, pois a instalação de uma 32 

rede sem a urbanização da área seria danificada em menos de 3 meses. 33 

Sendo assim, dada a complexidade da questão, foi proposto que seja dado 34 

andamento no projeto com o recurso de arrecadação da conta “D” 35 

posteriormente, pois teria mais tempo para articular com os entes necessários. 36 

Foi solicitado ainda que apresentassem os projetos alternativos para maior 37 

esclarecimento da plenária do subcomitê. 2. Apresentação das propostas do 38 

GT Saneamento e GT Educação Ambiental: Em seguida o coordenador do 39 

GT Saneamento, Claudino Espirito Santo, apresentou que o GT analisou 40 

alguns projetos, se limitando aos que coubessem no orçamento do subcomitê e 41 

que tivessem impacto significativo na região do subcomitê. Sendo assim, foi 42 

definido no grupo usar uma parte do recurso para aplicação em captação de 43 

tempo seco e o restante em saneamento alternativo. Em seguida o 44 

representante da Cedae, Alexandre Pereira, apresentou sobre o sistema de 45 

captação de tempo seco no Canal das Taxas, apontando os principais pontos 46 

que teriam o melhor aproveitamento, reduzindo a carga de esgoto lançada no 47 

Canal de cerca de 20 mil pessoas. Mostrou também que novos 48 

empreendimentos estão crescendo na região sem realizar a ligação com a rede 49 

da Cedae. Em seguida a coordenadora do subcomitê colocou para votação o 50 

investimento em 3 pontos de captação de tempo seco em área informal, na 51 

região do Canal das Taxas, um estudo para saneamento ecológico no Canal 52 

das Taxas e execução de projetos de saneamento alternativo na Colônia 53 

Juliano Moreira, dando continuidade ao projeto já iniciado pela Fiocruz, sendo a 54 

proposta aprovada por unanimidade. A Coordenadora do subcomitê informou 55 

então que seria iniciada a segunda parte do item de pauta sobre educação 56 

ambiental e passou a palavra a Luiz Edmundo, representante do CCBT, que 57 

realizou apresentação, inicialmente informou que a coordenação do grupo é 58 

realizada pela Marcia e que estava realizando sua representação conforme 59 

anotações realizadas durante as reuniões do GT. O mesmo informou que o 60 

grupo criou uma sequência de diretrizes a constar em Editais, são eles: 1) 61 

Território, exemplificando, como território a integração entre a comunidade do 62 
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terreirão e adjacências do Canal das Taxas, sendo o canal o objeto direto ou 63 

indireto do projeto; Marcos Lacerda, alertou que o edital não é para uma área 64 

específica e que deverá ser de demanda espontânea; Luiz Edmundo informou 65 

que sua fala referiu-se ao Canal das Taxas como exemplo, e não como critério 66 

de eliminação do GT, que apenas justificou que o território deverá ser alvo de 67 

apontamento do edital, considerando toda a área de abrangência do 68 

subcomitê; 2)Público; 3)Valor; 4)Prazo; 5)Ambiente de Execução; 6) Conteúdo 69 

mínimo (apresentação do proponente, currículo dos executores do projeto, 70 

contexto sócio ambiental do local em que serão executadas as atividades, 71 

diagnóstico da situação atual a ser impactada pelo projeto, objetivos e metas, 72 

metodologia a ser desenvolvida, prazo de execução, resultados esperados, 73 

indicadores e metas para controle de performance, orçamento, cronograma de 74 

desembolso e prestação de contas). Carolina Vilhena, representante da 75 

Acibarrinha, questionou como serão os editais de educação ambiental. Amanda 76 

Braga, disse que serão duas atividades: um deles um edital de demanda 77 

espontânea e outro para a construção de um Plano de Educação Ambiental. 78 

Marcos Lacerda acrescentou que há vários critérios, como a seleção de 79 

propostas de educação formal e educação não formal e que os projetos podem 80 

ser de 50 mil a 100 mil que isso será discutido posteriormente. A Carolina 81 

Vilhena questionou como serão distribuídos os recursos caso haja diversos 82 

projetos em uma área específica. Marcos Lacerda explicou que haverá espaço 83 

para seleção de propostas de todos os subcomitês. Luiz Edmundo retomou a 84 

sua apresentação e explicou que o limite definido foi de 50 mil reais e 85 

questionou se poderia haver contrapartida do proponente em caso de projetos 86 

de maior valor associado, com custos adicionais pagos pelo proponente ou 87 

terceiros para que possam ser implementados projetos de impacto mais 88 

significativo, que o grupo definiu que o prazo de execução do projeto poderia 89 

ser de 04 a 08 meses com duração máxima de 10 meses contados a partir da 90 

assinatura do contrato, ressaltou a importância do projeto ter alinhamento com 91 

os prazos de período letivo escolar, quando originário de escolas. Foi definido 92 

ainda pelo GT que podem ser selecionadas ações de educação formal e não 93 
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formal cabendo aos avaliadores o equilíbrio entre tipos de projeto. A 94 

coordenadora Carolina Vilhena retomou a palavra e validou a decisão do grupo 95 

de trabalho na plenária, que foi aprovada pelo quórum presente.  96 

Participantes: 97 

Maria Augusta Ferreira Miguel (Associação Rio Ambiental); Jorge Da Costa 98 

Pinto (AMAF); Vladimir de França Fernandes (SMAC); Marcos Sant’anna 99 

Lacerda (Instituto Terra Azul); Sandra Beltrão (IEDHMA); Alexandre Pereira 100 

(CEDAE); Carolina Vilhena (ACIBARRINHA); Christianne Bernardo (OAB Barra 101 

da Tijuca); Maria Zélia C. Dazzi (Associação de Moradores e Pesca do Arroio 102 

Pavuna); Vladimir Filgueiras de Lima (FAM RIO); Vera Maria de Rossi 103 

Chevalier (Ecomarapendi-Educação Socio Ambiental) 104 

 105 

Faltas: 106 

Luiz Otávio Pimentel (CRBio); Andrea Vanini (FIOCRUZ); Ana Lucia Torres 107 

Seroa da Motta (BARRAALERTA).   108 

 109 

Convidados: 110 

Mario C. S. Silva (SMAC); Luiz Edmundo (CCBT); Mayná Coutinho (CEDAE); 111 

Antônio Melo (Movimento do Canal das Taxas; Simone G. Kopezynski (AMOR); 112 

Carlos Roberto (Rua do Sol); Tito cals (Taboa Engenharia); Victor de Lucca 113 

(Hub Circular).  114 

 115 

 116 

 117 

CAROLINA VILHENA 118 

Coordenadora do Subcomitê de Jacarepaguá 119 
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