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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO TRECHO LESTE DA BAÍA DE 1 

GUANABARA, realizada no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte um às 14:39 2 

horas por videoconferência - gravação disponível, com os seguintes pontos de pauta: 3 

1) Aprovação das atas de 15/10/2020 e 17/12/2020; 2) Composição do 4 

GT Macroprogramas; 3) Articulação com os municípios; 4) Informe sobre saída de 5 

instituições do subcomitê; 5) Limites geográficos dos subcomitês; 6) Informe sobre 6 

faltas nas reuniões do Leste; 7) Assuntos Gerais. Às 14:39h o Sr. Jorge Muniz (CEDAE) 7 

deu início à reunião ordinária solicitando a abertura das atas de 15/10/2020 e 17/12/2020. 1) 8 

Aprovação das atas de 15/10/2020 e 17/12/2020; O Sr. Carlos Silva (AGEVAP) apresentou 9 

a ata de 15/10/2020 e prosseguiu com a leitura da ata. O Sr. Jorge Muniz informou que 10 

haverá duas reuniões na segunda-feira (01/02/2020) com os Subcomitês CLIP (17h) e Oeste 11 

(14h) para discutir as alterações dos limites dos subcomitês e convidou os presentes a 12 

participarem. O Sr. Jorge Muniz solicitou a manifestação de todos quanto à aprovação de 13 

todos. O Sr. Jorge Muniz, Sr. João Alberto (CACHOEIRAS DE MACACU), Adauri Souza 14 

(IBG), Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA-BRASIL) e Sr. Halphy Rodrigues (ÁGUAS DE 15 

NITERÓI) manifestaram pela aprovação da ata, enquanto a Sra. Mariella Uzêda (EMBRAPA) 16 

se absteve pois não estava presente na referida reunião. Dessa forma, a ata de 15/10/2020 17 

foi aprovada. O Sr. Carlos Silva abriu a ata de 17/12/2020 e prosseguiu com a leitura do 18 

documento. Após a leitura, o Sr. Jorge Muniz, Sr. Adauri Souza e Sra. Jacqueline Guerreiro 19 

se manifestaram pela aprovação da ata, enquanto o Sr. João Alberto se absteve pois não 20 

estava presente na referida reunião. Sendo assim, a ata de 17/12/2020 foi aprovada. 2) 21 

Composição do GT Macroprogramas; O Sr. Gabriel Macedo (AGEVAP) apresentou o 22 

resultado do formulário de manifestação de interesse para composição do 23 

GT Macroprogramas. Ele explicou que apenas três pessoas responderam: O 24 

Sr. Halphy Rodrigues optou por Coleta e tratamento de esgoto sanitário e Monitoramento, o 25 

Sr. Elielson Teixeira (PREFEITURA DE TANGUÁ) escolheu o tema Coleta e tratamento de 26 

esgoto e Resíduos sólidos e a Sra. Jacqueline Guerreiro escolheu Educação Ambiental. O 27 

Sr. Halphy Rodrigues sugeriu que os outros macroprogramas fossem mostrados na tela e 28 

fosse aberto um momento para que os participantes se manifestassem. Sendo assim, a 29 

Sra. Mariella Uzêda se manifestou para apadrinhar o macroprograma de Pesquisa e 30 

Monitoramento e o Sr. Jorge Muniz escolheu Infraestrutura Verde juntamente com o 31 

Sr. Halphy Rodrigues e a Sra. Mariella Uzêda. Foi acordado que a composição do 32 

GT macroprograma Instrumentos de gestão será decidida na próxima 33 

reunião. 3)    Articulação com os municípios; O Sr. Jorge Muniz informou que conversou 34 

com o novo secretário de Niterói, Leandro Portugal, mas nada foi definido por 35 

conta do período de gestão ser conturbado. O Sr. Elielson Teixeira informou que conseguiu 36 

fazer contato com o secretário interino de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio Bonito, Taylor, 37 

com a Secretária de MA de Itaboraí, Sheila, e o Secretário de MA de São Gonçalo, Afonso. 38 

Ele informou que as pessoas ainda estão se arrumando devido à troca de gestão das 39 

prefeituras e explicou a importância da articulação de cada município com o Comitê, e 40 

defendeu uma abordagem mais próxima através da representação do Comitê CBH-BG e do 41 

Subcomitê Leste. O Sr. João Alberto informou que o novo secretário de Cachoeiras de 42 

Macacu é interessado e provavelmente continuará participando do Subcomitê Leste e 43 

acrescentou que verificará a situação de Guapimirim e repassará para o Subcomitê. A 44 

Sra. Mariella Uzêda perguntou se é pertinente fazer uma integração com a Secretaria de 45 

Agricultura e Meio Ambiente dos municípios. O Sr. João Alberto disse que acredita que toda a 46 
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forma de articulação com as prefeituras é importante. O Sr. Jorge Muniz sugeriu uma reunião 47 

presencial com os representantes de secretarias, que foi bem recebida entre os participantes. 48 

A Sra. Jacqueline Guerreiro sugeriu que nessa reunião seja discutido o que são 49 

os macroprogramas, visto que ainda é um assunto desconhecido. Após diversas sugestões 50 

pelos membros, o Sr. Jorge Muniz solicitou a definição do encaminhamento. A 51 

Sra. Mariella Uzêda informou que acredita ser fundamental ressaltar a importância da 52 

participação dos municípios no Subcomitê, principalmente pela quantidade de demandas. O 53 

Sr. Elielson Teixeira informou que existem muitas questões necessárias e carentes dos 54 

municípios que podem ser deliberadas e apoiadas pelo Subcomitê Leste, e que esse apoio 55 

também deve ser ressaltado no momento da reunião. Sendo assim, foi realizado 56 

o encaminhamento: o Sr. Jorge Muniz marcará um encontro presencial com os 57 

representantes das prefeituras integrantes da região Leste da Baía de Guanabara. 58 

4)    Informe sobre saída de instituições do subcomitê; O Sr. Carlos Silva iniciou fazendo 59 

uma contextualização do que foi repassado pela Comissão de Ética e informou sobre os 60 

ofícios recebidos pelas instituições ACAMPAR-RJ, ACERDAT-RJ, APEDEMA-RJ E 61 

ADEFIMPA-RJ. A Sra. Jaqueline Guerreiro esclareceu que a Comissão de Ética foi instalada 62 

a pedido de uma instituição do CBH-BG para averiguar a documentação que foi habilitada no 63 

Subcomitê Leste e inabilitada no Subcomitê Oeste no período de eleições. Dessa forma, a 64 

Comissão de Ética fez o seu relatório avaliando o processo de inscrição de cinco instituições, 65 

e dessas, quatro enviaram ofícios informando sobre a sua saída do CBH-BG. O 66 

Sr. Halphy Rodrigues complementou a fala indicando que elas não poderão participar do 67 

próximo processo eleitoral do CBH-BG. Após discussão entre os membros para esclarecer os 68 

eventos e a relação entre eles, o assunto foi finalizado, visto que todos estão cientes do 69 

desligamento das instituições a partir do recebimento dos ofícios. O Sr. Jorge Muniz solicitou 70 

apoio de todos para fomentar a participação de outras instituições da sociedade civil para 71 

complementar o Subcomitê Leste. A Sra. Mariella Uzêda sugeriu a participação do Subcomitê 72 

Leste no Mosaico Central Fluminense, que pode ser utilizado como um facilitador. O Sr. Jorge 73 

Muniz solicitou apoio de um representante de instituição da sociedade civil para ser o 74 

responsável dessa articulação e o Sr. Adauri Souza se comprometeu com essa tarefa. 75 

5)    Limites geográficos dos subcomitês; O Sr. Gabriel Macedo informou sobre a 76 

redefinição dos limites das bacias do rio Suruí (que pertence ao Leste, porém nos mapas está 77 

no território do Oeste) e da Várzea das Moças (que pertence ao Leste, porém está no 78 

território do CLIP). O Sr. Gabriel Macedo apresentou o mapa com todas as possíveis 79 

alterações e informou que na segunda-feira (01/02/2021) haverá reunião com os dois 80 

Subcomitês (CLIP e Oeste) para discutir esse assunto. 6)    Informe sobre faltas nas 81 

reuniões do Leste; O Sr. Halphy Rodrigues informou que esse assunto está sendo levado 82 

muito a sério no CBH-BG, e que o Subcomitê Oeste solicitou a retirada de uma instituição por 83 

número elevado de faltas. Ele explicou que, de acordo com o regimento interno, se a 84 

instituição acumular três faltas não justificadas no período de doze meses, pode ser excluída 85 

ou substituída pela instituição suplente. Ele explicou que alguns integrantes possuem 86 

dificuldades com internet de qualidade e não conseguem participar das reuniões remotas. A 87 

Sra. Mariella Uzêda informou que nem sempre a representação do Subcomitê é realizada nas 88 

reuniões internas e que todos atuam no Subcomitê como atividade secundária, e solicitou 89 

informações sobre como deve ser realizada a justificativa de falta e o procedimento padrão 90 

para essas situações. O Sr. Carlos Silva informou que não existe padrão no regimento 91 

interno, então qualquer forma de justificativa é aceita e colocada em ata e que pelo seu 92 

entendimento é o caso ter uma resolução do CBH-BG. O Sr. Halphy Rodrigues informou que 93 

a CTIL está deliberando sobre esse assunto. 7) Assuntos Gerais. A 94 
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Sra. Mariella Uzêda perguntou se alguém esteve presente na reunião com o Instituto 95 

Boticário no Oásis Lab e chamou a atenção para que outras pessoas participem dessas 96 

reuniões, pois existem diversas ONGs que participam e podem atuar no Subcomitê Leste 97 

também. O Sr. Jorge Muniz sugeriu tirar um dia para debater sobre a articulação com outras 98 

instituições, como se fosse uma oficina. A Sra. Mariella Uzêda sugeriu a confecção de um 99 

mapa das instituições que atuam no Subcomitê Leste, no intuito de alinhar ações e buscar 100 

parceiros. O Sr. Gabriel Macedo sugeriu fazer uma roda de conversa para alinhar as 101 

demandas do plano de trabalho do escritório de projetos e a confecção do mapa com as 102 

instituições atuantes no Leste. A Sra. Mariella Uzêda pediu mais informações sobre o edital 103 

de pesquisa do CBH-BG e o Sr. Gabriel Macedo disse que vai enviar por e-mail. Reunião 104 

encerrada às 16:35h.  105 

 106 

Encaminhamentos:  107 

1. Articular com representantes dos demais municípios para atrair mais 108 

interessados em compor o GT.  109 

2. O Sr. Jorge Muniz marcará um encontro presencial com os representantes das 110 

prefeituras integrantes da região leste da Baía de Guanabara.  111 

 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2021 

 

 

 

____________________________ 

Jorge Luiz Muniz 

Coordenador Subcomitê Leste 

 

 
 

Participantes: 
Adauri Souza – IBG; 
Carlos Frederico Silva – AGEVAP; 
Elielson Silva – Prefeitura Municipal de Tanguá; 
Gabriel Macedo – AGEVAP; 
Halphy Rodrigues – Águas de Niterói S.A.; 
Jacqueline Guerreiro – OMA-Brasil; 
João Alberto Ribeiro - Cachoeiras de Macacu; 
Jorge Muniz – CEDAE; 
Luciana Rosário – AGEVAP; 
Mariella Uzêda – EMBRAPA; 
Paulo Eduardo Aragon – AGEVAP. 
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