
 

 

 

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 
SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, Realizada no dia 
21 de outubro 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 do dia 13.09.2021 3. Status Macroprogramas 
4. Realocação dos pontos de monitoramento quali-quantitativo 5.  Tema do 
Boletim informativo do subcomitê 6. Informes dos membros participantes 
das instâncias do CBH-BG. Iniciada a reunião com quórum de segunda 
chamada às 10 horas. 1- - Aprovação da pauta: Apresentada a pauta em tela 
foi colocada em aprovação, sendo aprovada. 2- Aprovação da ata de 13/9/2021: 
Seguiu-se para a aprovação da ata de 13/9/2021. Aprovada a ata por 
unanimidade. Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA) reforçou da necessidade 
jurídica de que em todas as atas tenhamos o horário de início e fim da reunião.3- 
Status dos Macroprogramas – Iniciada a apresentação do Status dos 
Macroprogramas pela Sra. Laura Pantaleão (AGEVAP). Iniciou com o Edital de 
apoio a pesquisa que está na etapa de fechamento dos convênios com as 
universidades e em seguida teremos etapa de novo chamamento pois, até o 
momento, não houve inscrição sobre o tema proposto pelo subcomitê. Infra- 
estrutura verde já foi assinado o contrato e em breve estará iniciada a ordem de 
serviço para início dos trabalhos. A resolução da criação do grupo que irá 
acompanhar estes trabalhos já está sendo encaminhada a CTIL para aprovação. 
Macro programa de monitoramento a execução já está em andamento e sendo 
acompanhado pelo Sr. Agenor Silva (CLUBE NAVAL) com a contribuição do 
Daniel Hoefle(Rio Águas). No Macro programa Instrumentos de gestão o TDR 
está em elaboração possuindo um adento de que o grupo focal de saneamento 
está avaliando as questões relativa a concessão para elaboração do TDR dentro 
dos desdobramentos da concessão. Sobre o Plano de comunicação está sendo 
realizado o certame e em breve teremos a informação da empresa vencedora. 
Macro programa coleta e tratamento de esgoto o TDR está em elaboração, 
porém está sendo analisada a situação da concessão para que o TDR esteja a 
contento com o resultado. Sra. Adriana Bocaiuva (AMALGA) questionou sobre a 
participação do subcomitê no macroprograma de Apoio À Pesquisa sendo 
esclarecido pela Sra Laura Pantaleão (AGEVAP) que nos 5 temas de pesquisa 
dentro do subcomitê não houve nenhuma inscrição e que o mesmo ocorreu no 
subcomitê CLIP. Sendo solicitado pela Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA) que 
seja mantido uma comunicação simultânea dos acontecimentos deste 
macroprograma sendo reforçado pela Sra. Vera Chevalier (ECOMARAPENDI) 
sobre a importância da imediata contratação do profissional de comunicação. 
Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA)solicitou que se fosse feito um banco de dados 
de e-mail com os contatos que interessam ser divulgados assuntos sobre 
Pesquisa e Extensão para agilizar e diminuir a falta de interesse das instituições. 
Em relação a Educação Ambiental o edital está passando por uma revisão a 
pedido da CTEM.4- Realocação dos pontos de monitoramento – 1:07 Sra. 
Mayná Coutinho (CEDAE) solicitou a SRa . Laura Pantaleão (AGEVAP) que 
apresentasse os pontos em que houve alteração dos pontos de monitoramento 
para que fosse aprovada e debatida entre os membros. Sra. Laura Pantaleão 



 

 

 

(AGEVAP) realizou a apresentação com o detalhamento e foi aberto para debate 
e contribuições. Fez um breve histórico de como estes pontos foram escolhidos. 
Sr. Daniel Hoefle (Rio Águas) explicou detalhes técnicos que foram considerados 
na escolha dos pontos para melhor esclarecimento do porquê da escolha destes 
pontos. Foi solicitado a divulgação do cronograma do monitoramento relativo ao 
subcomitê para envio aos membros. 5- Tema do boletim Informativo. 6- 
Informes dos membros participantes nas instâncias do CBH-BG. Sra. 
Mayná Coutinho (CEDAE) fez um breve histórico de como foram apresentadas 
as propostas do tema explicando o motivo da escolha sobre o saneamento e de 
como foi feita a elaboração da minuta. Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA) solicitou 
que quando souber de atividades em nossa região que possa envolver o 
subcomitê que seja internalizado institucionalmente no subcomitê.Sra. Mayná 
Coutinho(CEDAE) concordou apenas no sentido da Secretaria Executiva ter 
determinado um prazo para a elaboração do boletim, no entanto, não discordou 
da proatividade da secretaria em sugerir um tema já que o prazo estava se 
exaurindo e isso contribuiu de alguma forma, mesmo não tendo sido aprovado o 
tema proposto pelos colaboradores da Secretaria Executiva. Sra. Mayná 
Coutinho (CEDAE) solicitou a Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA) que em todas 
as instâncias externas em que ocorra a participação de sua instituição 
(AMALGA) seja informado ao subcomitê no sentido de estar ciente das 
demandas que por ventura venham a ocorrer para que o comitê possa colaborar 
de alguma forma. Sra. Laura Pantaleão iniciou a apresentação da minuta do 
texto a ser levado para o boletim para aprovação e possíveis colaborações. Sr. 
Daniel Hoefle (Rio Águas) discordou da pauta do boletim devido ao atraso desta 
ação apesar do texto estar bem escrito. Os membros da plenária sugeriram que 
o tema fosse alterado para um enfoque geral de atuação do subcomitê citando 
de forma concisa todas as áreas de atuação. Foram feitas inclusões e alterações 
no texto durante a reunião abordando de forma abrangente a atuação do 
subcomitê, sendo aprovado o texto final a ser publicado. 6.       Informes dos 
membros participantes das instâncias do CBH-BG.  Sr André Torricelli (123º 
Escoteiros do Mar) alertou sobre a situação de assoreamento do Rio dos 
Macacos e solicitou um planejamento do subcomitê sobre este assunto. 
Informou que em 2022 a entidade comemora 60 anos de existência. Sra. Patrícia 
Montezuma (Rio Águas) reforçou a observação feita pelo Sr. André Torricelli. 
Ambos se colocaram à disposição para colaborar com as futuras ações do 
subcomitê nestas questões. Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA) informou sobre 
as atuações das associações de moradores no entorno da Lagoa Rodrigo de 
Freitas e como são estas atuações em relação aos temas de drenagem. 
Informou relativo a CTIL e solicitou que fosse enviado a todos o texto final 
aprovado. Propôs a respeito do futuro GT Chorume sobre a dificuldade de não 
possuir informação suficiente para compor o GT. Sra. Vera Chevalier 
(ECOMARAPENDI) reforçou da importância de o subcomitê participar e de como 
o subcomitê poderia ser “lembrado” para participar destes acontecimentos nas 
novas concessionárias e sugeriu que se fizesse um convite a estas 
concessionárias  como forma de integrar mais o subcomitê ou até fazer parte do 



 

 

 

mesmo. Encerrada a reunião as 13:08h, sem mais nada a declarar, eu, Carlos 
Rogério Vieira Torres transcrevi a ata e dou fé. 

 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2021 

 

 

Mayná Coutinho Morais 

Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo 

de Freitas 

 

 

 

Encaminhamentos: 

1. Ata do dia 13/09 /2021 aprovada em 21/10/2021- publicar 
2. Enviar ao subcomitê os próximos passos e os prazos dos TdRs que estão 

em andamento. 
3. Elaborar junto aos outros subcomitês uma base de dados/contatos para 

divulgação do edital de pesquisa às universidades e centros de pesquisa. 
4. Enviar ao subcomitê o cronograma do monitoramento quali-quantitativo, 

relativo ao subcomitê. 

  

  

 

 

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 X 

Poder Público Fundação Rio Águas Patrícia Montezuma ✓ 

Poder Público Conselho Regional de Biologia - CRBio Glaucia Sampaio X 

Usuários Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE Mayná Coutinho Morais ✓ 

Usuários Clube Naval - Departamento Esportivo Agenor Cunha da Silva X* 



 

 

 

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 ✓ 

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 

Sociedade 

Civil(suplente) 
ANAGEA - RJ Marcelo Danilo Bogalhão ✓ 

 

OUTRAS INSTITUIÇÕES/ENTIDADES PARTICIPANTES 

Convidado Daniel Hoefle Rio Àguas ✓ 

Convidado Marlise Araújo ABLM ✓ 

 

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 



 

 

 

 

2- Texto aprovado Boletim Informativo 

Boletim informativo digital do Subcomitê do Sistema Lagunar da 

Lagoa Rodrigo de Freitas 

Ações do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas 

O Subcomitê, empenhado em sua missão de fortalecer todas as ações dos atores 

envolvidos na gestão dos recursos hídricos, possui o compromisso de integrar os 

atores e as ações que visem resultados quanto a melhoria da saúde hídrica com 

ações que envolvem atividades com a população, empresas e poder público nas 

áreas em questão. 

Diante da concessão dos serviços de água e esgoto, o Subcomitê do Sistema 

Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas (SCSL-LRF) discute projetos no âmbito de 

coleta e tratamento de esgotos já deliberados no subcomitê. Tais como: 

videoinspeção em galerias de águas pluviais, reforma das elevatórias do Parque 

dos Patins e das captações em tempo seco no Alto da Gávea. 

Além disso, o Subcomitê também aportou recursos para Apoio a Pesquisa, 

definindo as linhas de pesquisa relevantes para a publicação do próximo edital de 

chamamento. 



 

 

 

Em relação a Infraestrutura Verde, o subcomitê também está acompanhando o 

projeto que abrange a recuperação da vegetação nas margens do Rio Rainha 

(Parque da Cidade – Gávea). 

Quanto a Educação Ambiental, o subcomitê está atuando na elaboração de um 

novo edital para projetos relacionados ao biomonitoramento da água e o Programa 

de Educação Ambiental do CBH-BG que reflita os anseios do subcomitê. 

 

 

 


