
 

 

 

 ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 
SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, Realizada no dia 13 de 
setembro de dois mil e vinte e um às 9h30min por videoconferência - gravação 
disponível, com os seguintes pontos de pauta: 1 - Aprovação da pauta; 2- 
Aprovação da ata de 30/7/2021; 3- Questionário de avaliação do Contrato 
de gestão- prazo 13/9; 4- Indicação de representantes do subcomitê nos 
futuros GTs Chorume e OGA; 5- Manifestação de interesse dos 
membros  para compor a comissão de acompanhamento do edital de 
infraestrutura verde; 6- Informes status dos macroprogramas; 7- Informes 
gerais dos membros que representam o subcomitê nas instâncias do 
CBH-BG. Iniciada a reunião com quórum de segunda chamada às 10 horas. 1 

- Aprovação da pauta: A Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) deu início à reunião 
no primeiro ponto de pauta, solicitando a apresentação da pauta em tela para 
aprovação. Aprovada a pauta sem restrições por chamada nominal. 2- 
Aprovação da ata de 30/7/2021: Seguiu-se para a aprovação da ata de 
30/7/2021. Aprovada a ata com as devidas correções sendo solicitado que se 
faça uma dupla revisão quanto à concisão e ortografia/gramática nas futuras 
minutas. 3- Questionário de avaliação do Contrato de gestão- prazo 13/9 
Sra. Laura Pantaleão (AGEVAP) reforçou que nesta etapa não será feita a 
avaliação em si, mas a colaboração quanto à estrutura do formulário de 
avaliação. Colocou em tela para os presentes a estrutura do formulário e quais 
seriam os itens avaliados até o momento. Sr. Luiz Constantino (INEA) disse 
que o preenchimento deve ser sem a identificação do respondente e que achou 
o questionário um pouco confuso, o que contribui para uma baixa adesão. 
Declarou achar o questionário extenso (33 perguntas) e que acha necessário 
“enxugar” o questionário, tornando-o mais simples para maximizar a adesão. 
Além disso, pontuou que deve haver maior clareza quanto aos indicadores e 
cálculo da pontuação. Sr. Agenor Silva (Clube Naval) concordou plenamente 
com o observado pelo Sr. Luiz Constantino (INEA) e questionou se o item 14 
do formulário agregaria em algo para a avaliação, sugerindo incluir a opção de 
resposta: "não me sinto confortável/com informações suficientes para 
responder essa questão" ou “não se aplica”. Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) 
reforçou a importância de se manter o item do formulário e concordou com a 
sugestão das respostas sugeridas pelo Sr. Agenor para esse item. Sra. Glaucia 
Sampaio (CRBio) questionou quem seriam os sujeitos ativos no preenchimento 
deste formulário, se apenas membros de plenária, convidado etc. Ainda 
reforçou e concordou com a necessidade de inclusão das opções citadas 
acima. Questionou também sobre a periodicidade de resposta ao formulário, se 
semestral, anual, etc. Continuou informando alguns pontos elencados em sua 
colaboração enviada por e-mail. Sra. Laura Pantaleão, a pedido da Sra. 
Glaucia Sampaio, projetou em tela as contribuições recebidas por e-mail 
facilitando a apresentação da Sra. Glaucia Sampaio. Sra. Adriana Bocaiuva 
(AMALGA) reforçou a definição dos destinatários do questionário e a previsão 



 

 

 

de baixa adesão ao questionário. Sugeriu que fosse feita uma contra proposta 
mais simplificada do questionário. Sr. Luiz Constantino (INEA) apontou a 
necessidade de eliminação de algumas respostas que julgou repetitivas, com o 
objetivo da simplificação do questionário, que aumentaria a adesão de 
respondentes. Além disso, colocou sua opinião de que o questionário não é 
ruim e ressaltou a importância do mesmo nos pontos abordados, porém falou 
que é importante encontrar uma forma para sua simplificação. 4- Indicação de 
representantes do subcomitê nos futuros GTs Chorume e OGA - A Sra. 
Laura Pantaleão (AGEVAP) fez um breve histórico do GT Chorume e 
esclareceu as funções específicas do GT. Sobre o futuro GT OGA fez a 
explicação de suas funções para melhor elucidação aos membros. 
Prosseguindo com a indicação Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) solicitou aos 
membros que se manifestassem sobre o interesse em participar destes GTs, 
sendo 3 vagas para GT Chorume e 2 vagas para o GT OGA. Sra. Glaucia 
Sampaio (CRBio) se propôs a fazer parte do GT OGA. Sra. Adriana Bocaiuva 
(AMALGA) se disponibilizou a ser indicada ao GT Chorume, caso não haja 
interessados, porém, desde que não se inicie antes de outubro de 2021. 5-  
Manifestação de interesse dos membros para compor a comissão de 
acompanhamento do edital de infraestrutura verde A Sra. Laura Pantaleão 
(AGEVAP) explicou sobre a necessidade de instalação da comissão de 
acompanhamento do edital de Infraestrutura Verde. Sr. Agenor Cunha (Clube 
Naval) e a Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) foram os indicados para integrarem 
o grupo. 6- Informes status dos macroprogramas -  A Sra. Laura Pantaleão 
(AGEVAP) iniciou a apresentação dos status dos macroprogramas conforme 
ANEXO 1. Sr. Daniel Hoefle (convidado) se propôs em fazer parte pela Rio 
Águas no grupo de acompanhamento do monitoramento quali-quantitativo 
como ouvinte em apoio ao Sr. Agenor Cunha (Clube Naval).  7- Informes 
gerais dos membros que representam o subcomitê nas instâncias do 
CBH-BG. Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) solicitou aos membros 
representantes que fizessem os informes. Sr. Luiz Constantino (INEA) fez o 
informe do que foi tratado na última reunião do GTA Plano, dizendo que a RHA 
colocou a intenção de fazer inicialmente uma priorização das ações, 
apresentando a metodologia para estas priorizações. Informou também que a 
RHA declarou estar com dificuldade na questão dos cadernos dos subcomitês 
e de como coletar estas informações. Sr. Agenor Cunha (Clube Naval) 
informou que participará da reunião que se realizará hoje a tarde do GTA 
Monitoramento. Sr. André Torricelli (123º Escoteiros do Mar) alertou da 
importância de dragagem dos canais próximos ao Clube Naval, principalmente 
do Rio dos Macacos. Sr. Daniel Hoefle (convidado) informou que está prevista 
uma dragagem no entorno do Clube Piraquê para antes do verão. Sra. Laura 
Pantaleão (AGEVAP) informou que até o momento não está previsto nos 
editais dos macroprogramas ações de dragagem com recursos do comitê e 
subcomitês. Sra. Adriana Bocaiuva (AMALGA) perguntou aos presentes se há 



 

 

 

interesse em participarem dos grupos das associações de moradores que 
debatem as questões importantes da região. Sr. Daniel Hoefle (convidado) se 
propôs a participar, porém como ouvinte do grupo de WhatsApp. Em seguida 
foi colado em tela os encaminhamentos apontados desta reunião para 
aprovação dos presentes num total de 8 (oito) encaminhamentos aprovados 
por todos.  Encerrada a reunião as 12:35h, sem mais nada a declarar, eu , Carlos 
Rogério Vieira Torres transcrevi a  ata e dou fé. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2021 

 

 

Mayná Coutinho Morais 

Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo 

de Freitas 

 

 

 

Encaminhamentos: 

1- Para as futuras minutas de atas fazer dupla revisão, visando a 

compreensão e concisão sugestões dos membros. 

2- Enviar aos membros as contribuições feitas pela Gláucia ao formulário, 

bem como todas as contribuições feitas pelos outros membros 

3- Gláucia será a representante do subcomitê no OGA 

4- Secretaria executiva enviará email reforçando a manifestação de 

interesse dos membros para GT Chorume e Observatório das Águas (enviar 

link do OGA) 



 

 

 

5- Agenor e Mayná irão compor a comissão de acompanhamento do edital 

de infraestrutura verde 

6- Enviar aos membros a deliberação do subcomitê sobre o edital de 

monitoramento quali-quantitativo 

7- Agendar reunião dos pontos focais de monitoramento, junto com Agenor 

8- Encaminhar ao Sr. Daniel Hoefle link para acompanhamento da reunião do 

Gt Monitoramento do dia 13/09/2021. 

 

 

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 X 

Poder Público Conselho Regional de Biologia - CRBio Glaucia Sampaio ✓ 

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 ✓ 

Usuários Colônia de pescadores Z-13 Tamar Bajgielman X 

Sociedade 

Civil 
Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho Paulo Harkot X 

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 

Sociedade 

Civil(suplente) 
ANAGEA - RJ Marcelo Danilo Bogalhão ✓ 

 

OUTRAS INSTITUIÇÕES/ENTIDADES PARTICIPANTES 

Convidado Daniel Hoefle Rio Àguas ✓ 
 

AGEVAP 



 

 

 

Especialista em Recursos Hídricos Laura Pantaleão ✓ 

Especialista Administrativo Carlos Rogério Torres ✓ 

Estagiário em Recursos Hídricos Rodrigo Loureiro ✓ 

 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 

 

 

Anexos: 

1- Status dos Macroprogramas 

 

 

Macroprograma Valor - CBH-BG
Valor - SCSL-

LRF
STATUS

Apoio à pesquisa R$ 1.399.769 * Elaboração dos convênios

Infraestrutura Verde ** R$ 153.582 Contratação direta - Assinatura do contrato

Monitoramento quali-quantitativo R$ 3.107.486 *
Contrato assinado; Comissão de 

acompanhamento formada

Comunicação R$ 3.175.569 * Edital será publicado

Instrumentos de gestão R$ 7.976.274 * TdR em elaboração (Cotação)

Coleta e tratamento de esgotos ** R$ 751.973 TdR em elaboração 

R$ 328.530 * Programa de EA do CBH-BG - Suspenso

R$ 1.200.000 R$ 120.000 Projetos - Finalizando TdR
Educação ambiental


