
 

 

 

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 1 

SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, Realizada no dia 23 de 2 

março de dois mil e vinte e um às 9h30min por videoconferência - gravação 3 

disponível, com os seguintes pontos de pauta: 1- Aprovação da pauta 2 - 4 

Apresentação e aprovação dos representantes da Defesa Civil do RJ; 3 - 5 

Feedback sobre a Oficina do Plano de Bacias e próximos passos; 4 -6 

  Atualização sobre os Macroprogramas; 5 – Contratação de estagiário Recursos 7 

Hídricos; 6 – Avaliação do Escritório de Projetos e Continuidade do Escritório de 8 

Projetos; 7 – Minuta de Comunicado à diretoria do CBH-BG sobre a continuidade 9 

de ações de educação ambiental através do monitoramento de 10 

macroinvertebrados bentônicos (Aguadeira); 8 – Grupo de interlocutores do 11 

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro. 1- Aprovação da 12 

pauta. A Sra. Mayná Coutinho (Cedae) deu início a reunião às 10h00 junto a Sra. 13 

Adriana Bocaiuva (Amalga), levantando a importância de ter um feedback dos 14 

representantes do subcomitê em diversas instâncias. A Sra. Adriana Bocaiuva 15 

(Amalga) acrescentou que é importante para que o debate não seja tão pontual, e para 16 

Sra. Mayná Coutinho (Cedae) também é necessário que os representantes repassem 17 

as discussões para o acompanhamento o por parte da plenária e por isso deve ser 18 

acrescentado como um ponto de pauta constante. A Sra. Mayná Coutinho (Cedae) 19 

questionou à Sra. Adriana Bocaiva (Amalga), se seria possível acrescentar como 20 

ponto de pauta nesta reunião, visto que é uma reunião extraordinária. Sra. Adriana 21 

Bocaiuva (Amalga) disse que não. Com isso, ela sugeriu que desse apenas um 22 

espaço para fala no final. A Sra Mayná Coutinho (Cedae) solicitou a aprovação de 23 

pauta, todos concordaram. 2 - Apresentação e aprovação dos representantes da 24 

Defesa Civil do RJ. A Sra Mayná Coutinho (Cedae) falou que fica muito alegre com a 25 

inclusão dessa instituição, pois fortalece a integração e solicitou que um dos 26 

representantes se apresentasse. O Sr. Tenente Coronel Guilherme Sarmento que está 27 

representado o Coronel da defesa Civil Sr. Leandro Monteiro se apresentou e a Sra 28 

Mayná Coutinho (Cedae) deu as boas-vindas ao Tenente Coronel que agradeceu o 29 

convite e se disse disponível para o que for necessário. 3 - Feedback sobre a Oficina 30 

do Plano de Bacias e próximos passos. A Sra. Mayná Coutinho (Coutinho) deu 31 

início a esse ponto relembrando que na reunião anterior foi definido quem participaria 32 

da oficina do Plano de Bacias e que é interessante um feedback para saber quais 33 

serão os próximos passos. A Sra. Laura Pantaleão (Agevap) fez a apresentação e 34 

explicou alguns pontos, entre eles a atualização e complementação do PRH-BG e 35 

sobre o prazo final para as contribuições que era no dia 23/03/2021. Ela seguiu 36 

explicando sobre o RP03 que foi realizado o encontro ampliado no dia 25/02 e que os 37 

indicados pelo GTA Plano foram o Sr. Agenor Cunha (Clube Naval), a Sra. Mayná 38 

Coutinho (Cedae), Sra. Kátia (Colônia Z-13), os Srs. Daniel Hoefle e Patrícia 39 

Montezuma (Rio Águas), o Sr. José Carlos (Instituto Mar Adentro), o Sr. Luiz 40 

Constantino (Inea). A Sra. Laura Pantaleão (Agevap) também fez a apresentação do 41 

calendário de produtos do plano. A Sra. Mayná Coutinho (Cedae) questionou sobre o 42 

último item que é sobre as metas e indicadores, estão com o prazo do dia 24/03/2021 43 

para o prazo final para as contribuições, e a Sra Laura Pantaleão (Agevap) confirmou 44 

que a data correta seria a do dia 24/03/2021 para o prazo final. O Sr. Agenor Cunha 45 

(Clube Naval) solicitou uma prorrogação do prazo para as contribuições e que 46 

houvesse uma relação do que já foi sugerido. A Sra. Mayná Coutinho (Cedae) achou 47 

muito pertinente a solicitação. A Sra Laura Pantaleão (Agevap) informou que esse 48 

contrato está na responsabilidade do João Paulo Coimbra (Agevap), e que já havia 49 

sido estendido o prazo para as contribuições, mas que entraria em contato com ele e 50 



 

 

 

retornará a resposta. O Sr. Luiz Constantino (Inea) questionou como está o 51 

andamento do prognóstico após todas as contribuições realizadas na oficina. Sra. 52 

Laura Pantaleão (Agevap) respondeu que a RHA está com todas as contribuições que 53 

estão verificando a inclusão no prognóstico ou nos próximos produtos. O Sr. Luiz 54 

Constantino (Inea) também disse que também acha o prazo de 10 dias para 55 

contribuições muito pouco. 4 - Atualização sobre os Macroprogramas. A Sra. Laura 56 

Pantaleão (Agevap) deu início a apresentação, informou que o Macroprogama de 57 

Apoio a Pesquisa já foi lançado, e que o resultado irá sair no dia 06/04/2021. Sobre o 58 

Macroprograma de Infraestrutura Verde, o edital foi lançado duas vezes, mas deu 59 

deserto. Ela acrescentou informando que existe uma regra que cada licitação deve ter 60 

o orçamento realizado no máximo há seis meses, com isso, é necessário abrir um 61 

novo processo com um novo orçamento. Para o Macroprograma de Monitoramento 62 

Quali-quantitativo o certame será realizado no dia 30/03. Para o Macroprograma de 63 

Comunicação, já está em trâmite para publicação do ato convocatório. Para o 64 

Macroprograma de Instrumentos de Gestão o termo de referência está em elaboração 65 

e conta com um Grupo de Trabalho. Para o Macroprograma de Coleta e Tratamento 66 

de Esgoto Sanitário foi falado sobre a Reforma das Elevatórias do Parque dos Patins e 67 

Captação de Tempo Seco no Alto da Gávea, que são frutos de um ACT com a Cedae. 68 

A Sra Mayná Coutinho (Cedae) acrescentou que essa solicitação já havia sido feita 69 

antes dos Macroprograma, e solicitou que esse projeto dos Parque dos Patins seja 70 

feito separado dos Macroprogramas, com outro recurso e por isso acredita que sua 71 

atualização não deve ser feita junto com os Macroprogramas, para não confundir. A 72 

Sra. Laura Pantaleão (Agevap) retomou falando sobre o Macroprograma de Educação 73 

Ambiental, que o certame para contratação de empresa para elaboração do Programa 74 

de Educação Ambiental do CBH-BG será no dia 01/04. Para o edital de apoio a 75 

projetos de Educação Ambiental, Laura Pantaleão (Agevap) informou que o novo texto 76 

elaborado para o SCSL-LRF teve a aprovação do jurídico e que o edital está em 77 

tramitação para breve publicação. O Sr José Carlos (IMA) questionou onde é possível 78 

encontrar esses editais para que pudesse divulgar para alguma empresa que tenha 79 

interesse. O Sr. Carlos Rogério (Agevap) respondeu que sai no site do CBH-BG e em 80 

algum jornal de grande circulação. No chat, a Sra. Laura Pantaleão (Agevap) inseriu o 81 

link que dá acesso aos editais. 5 – Contratação de estagiário Recursos Hídricos. A 82 

Sra. Laura Pantaleão (Agevap) explicou que de acordo com o termo de referência do 83 

Escritório de Projetos, essa contratação seria realizada diretamente com as 84 

universidades, diferentemente da contratação dos estagiários administrativos, que foi 85 

feita pela empresa de recrutamento de estagiários, o CIEE. Porém, a contratação 86 

direta com as universidades é bem mais burocrática, e que nesse período de 87 

pandemia, a comunicação com as universidades tem sido ainda mais difícil. Ela 88 

explicou que uma forma mais rápida para a contratação seria através do CIEE. A Sra. 89 

Vera Chevalier (Ecomarapendi) disse que na diretoria do CBH-BG houve a 90 

concordância que a contratação via CIEE é mais eficaz, e mais rápida. A Sra. Mayná 91 

Coutinho (Cedae) sugeriu que a Sra. Vera levasse a diretoria a sugestão de 92 

contratação pelo CIEE para que seja discutido novamente. O Sr. Agenor Cunha (Clube 93 

Naval) sugeriu que fosse aberto uma nota para abertura de vaga interna para 94 

estagiários, com a descrição necessária. A Sra. Laura Pantaleão (Agevap) explicou 95 

que assim que as vagas estiverem disponíveis, a Agevap irá fazer uma ampla 96 

divulgação, focando nas instituições na área de atuação do subcomitê.  6 – Avaliação 97 

do Escritório de Projetos e Continuidade do Escritório de Projetos. A Sra. Mayná 98 

Coutinho (Cedae) disse que até o presente momento, não houve nenhuma 99 

contribuição para a segunda avaliação do escritório de projetos e complementou 100 



 

 

 

dizendo que precisa ser algo consolidado com a contribuição de todos, e não a apenas 101 

a opinião de um ou outro. A Sra. Laura Pantaleão (Agevap) projetou o questionário de 102 

avaliação do escritório de projetos. O Sr. Agenor Cunha (Clube Naval), sugeriu que 103 

seja feita uma listagem da expertise de cada membro do subcomitê. A Sra. Laura 104 

Pantaleão (Agevap) prosseguiu fazendo a projeção e narrativa de todos os 105 

indicadores. A Sra. Mayná Coutinho (Cedae) expôs sua preocupação com a 106 

continuidade do suporte que o subcomitê vem tendo. Acrescentou que o papel do 107 

Escritório de Projetos é essencial para das andamento às atividades do subcomitê. O 108 

Sr. Carlos Rogério (Agevap) informou que essa preocupação também existe nos 109 

outros subcomitês e que será feito um levantamento semelhante ao que a Sra. Mayná 110 

Coutinho (Cedae) está realizando. A Sra. Laura Pantaleão (Agevap) informou que de 111 

acordo com o recurso, o escritório de projetos teria a duração de dois anos, sendo 112 

encerrado em dezembro de 2021. Entretanto, ainda há recurso suficiente para 113 

estender esse prazo. Falou que caso seja interesse dos subcomitês manterem o 114 

Escritório de Projetos, a secretaria executiva precisará enviar uma carta ao INEA, 115 

sobre a questão de que eles ainda têm recursos, e que o subcomitê optou por 116 

continuar com o escritório de projetos enquanto tiverem recursos. A Sra. Vera 117 

Chevalier (Ecomarapendi) acrescentou que acha importante que isso seja definido e 118 

que seja levantado em imediato. O Sr. Luiz Constantino (Inea) levantou a questão do 119 

nome “Escritório de Projetos”, pois ele acredita que não combina com o que é 120 

oferecido, que é um suporte técnico aos subcomitês. 7 – Minuta de Comunicado à 121 

diretoria do CBH-BG sobre a continuidade de ações de educação ambiental 122 

através do monitoramento de macroinvertebrados bentônicos (Aguadeira). A 123 

Sra. Mayná Coutinho (Cedae) deu início explicou que na última arrecadação no final 124 

do ano anterior, a plenária do CBH-BG optou por outro projeto de Educação 125 

Ambiental, a capacitação continuada do CBH-BG. Portanto, como o SCSL-LRF tem 126 

interesse em manter as ações na linha de biomonitoramento, foi decidido em reunião 127 

que seria feito um memorando dizendo que há um tempo foi decidido pelo subcomitê 128 

que os projetos do Macroprograma de Educação Ambiental seriam voltados para essa 129 

ação, visto que esse projeto é muito importante para o a plenária do subcomitê. O Sr. 130 

Carlos Rogério (Agevap) apresentou e narrou a minuta de comunicado que foi 131 

elaborada para que tenha a contribuição de todos os membros. A Sra. Mayná 132 

Coutinho (Cedae) sugeriu que esse comunicado contemplasse apenas a arrecadação 133 

do ano vigente (2021), por enquanto. A Sra. Vera Chevalier (Ecomarapendi) 134 

considerou a importância de dar continuidade ao projeto para ter uma avaliação e ter 135 

indicadores de resultado, o que é fundamental. O Sr. Luiz Constantino (Inea) sugeriu 136 

que o que tem que se melhorar é a forma de contratação. A Sra. Mayná Coutinho 137 

(Cedae) disse que é importante e que isso tem que estar no radar. E a ideia é garantir 138 

que esse recurso seja destinado a isso. 8 – Grupo de interlocutores do Plano de 139 

Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro. A Sra. Laura Pantaleão (Agevap) 140 

deu início explicando que foi solicitado que os subcomitês indicassem um 141 

representante de cada um, Lagoa, Jacarepaguá, e Oeste para participarem do grupo 142 

de interlocutores do plano de desenvolvimento urbano sustentável do Rio de Janeiro. 143 

Informou que os interessados receberam e-mail solicitando manifestação de interesse 144 

até o dia 22/02/2021. Disse ainda que o Sr. Agenor Cunha (Clube Naval), Sra. Glaucia 145 

(CRBio) e Adriana Bocaiuva (Amalga) foram os membros que manifestaram interesse, 146 

mas que a Sra. Adriana informou que participará do grupo como representante da 147 

Amalga. Portanto, foram indicados o Sr. Agenor, como titular e a Sra. Glaucia, como 148 

suplente. Sem mais nada a declarar, eu, Ana Claudia Siqueira Anastácio transcrevi a 149 

ata e dou fé. 150 



 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021 151 

 152 

 153 

Mayná Coutinho Morais 154 

Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo 155 

de Freitas 156 

 157 

Encaminhamentos: 158 

1 - Encaminhar as contribuições dos produtos do plano para o subcomitê 159 

2 - Verificar a possibilidade de aumento do prazo de contribuições do 160 

RP04 161 

3 - Encaminhar o calendário do PRH 162 

4 - Vera irá sugerir a diretoria e plenária do CBH-BG, contratação de 163 

estagiários de Recursos Hídricos pelo CIEE de acordo com os perfis já 164 

indicados pelos subcomitês. 165 

5 - Ampla divulgação local da seleção de estagiários, quando houver o 166 

acordo sobre a forma de contratação e publicação do edital 167 

6 - Coletar as informações e expertise dos membros do subcomitê 168 

7 - Enviar a plenária do subcomitê minuta de comunicado sobre a 169 

priorização das ações de Educação Ambiental, para contribuições dos 170 

membros 171 

8 - Agenor indicado para participar do Grupo 2 do Plano diretor 172 

(Ordenamento territorial) 173 

9 - Consultar a secretaria de planejamento urbano a possibilidade de 174 

ouvintes participarem dos grupos de trabalho do Plano diretor (Escritório 175 

de Projetos) 176 

10 – Adriana irá encaminhar o documento referente ao RI, para a 177 

secretaria executiva, enviar aos membros do subcomitê. 178 

 179 

COMPOSIÇÃO DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 



 

 

 

Segmento Instituição Representante 
Poder 
Público 

SEAS Lívia Soalheiro X 

Poder 
Público 

Inea Luiz Constantino Silva ✓ 

Poder 
Público 

Fundação Rio Águas Patrícia Montezuma ✓ 

Poder 
Público 

Defesa Civil do Rio de Janeiro Guilherme Sarmento ✓ 

Poder 
Público 

Conselho Regional de Biologia - CRBio Gláucia Sampaio 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 X 
Usuários Colônia de pescadores Z-13 Tamar Bajgielman ✓ 
Sociedade 
Civil 

Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho Paulo Harkot X 

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 X 

 

OUTRAS INSTITUIÇÕES/ENTIDADES PARTICIPANTES 

Convidado Daniel Hoefle 
 
Fundação Rio Águas ✓ 

 

AGEVAP 
Especialista em Recursos Hídricos  Laura Pantaleão ✓ 
Estagiária Administrativo Ana Cláudia Anastacio ✓ 

Especialista Administrativo Carlos Rogério Torres ✓ 
 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 
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