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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO TRECHO LESTE DA BAÍA 1 
DE GUANABARA, realizada no dia quinze de abril de dois mil e vinte um às 14h e 2 
30min por videoconferência - gravação disponível, com o seguinte ponto de pauta: 1) 3 
Escolha dos representantes do Subcomitê Leste para compor a Câmara Técnica de 4 
Saneamento Ambiental – CTSAM de acordo com o disposto na Resolução CBH-BG nº 5 
99 de 25 de março de 2021.  A Sra. Aline Ferreira (PREFEITURA DE MAGÉ), solicitou a 6 
fala para informar que a Sra. Maria Aparecida estava solicitando, por WhatsApp, a inclusão 7 
de um item da pauta.  A Sra. Maria Aparecida queria saber quais municípios 8 
do Subcomitê Leste precisam revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, pois 9 
queria propor a elaboração de todos em um único bloco, com o apoio do Comitê Baia de 10 
Guanabara. O Sr. Jorge Muniz (CEDAE), disse que era uma boa ideia e em seguida 11 
informou que receberam um ofício do município de Guapimirim/RJ objetivando a revisão do 12 
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município. Ele acrescentou que poderia 13 
ser colocado na pauta da próxima reunião. O Sr. Adauri Souza (INSTITUTO BAÍA DE 14 
GUANABARA) informou que no ano passado estavam pensando em fazer essa 15 
reivindicação, mas que por conta da pandemia tudo ficou muito atrasado e que em Tanguá já 16 
estavam há 2 anos planejando fazer a revisão do PMSB e que por conta da desestatização 17 
da Cedae estavam na dúvida se deveriam ou não fazer a revisão. O Sr. Jorge Muniz solicitou 18 
que a questão fosse abordada em um outro momento. Os membros concordaram e em 19 
seguida deu-se início à reunião. 1) Escolha dos representantes do Subcomitê Leste para 20 
compor a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental – CTSAM de acordo com o 21 
disposto na Resolução CBH-BG nº 99 de 25 de março de 2021: O Sr. Jorge Muniz propôs 22 
sua candidatura como titular e o Sr. Halphy Rodrigues (ÁGUAS DE NITERÓI), como seu 23 
suplente para compor o setor de usuários na Câmara Técnica de Saneamento Ambiental. Ele 24 
inteirou que o Sr. Halphy Rodrigues foi indicado para compor a Câmara Técnica de 25 
Saneamento Ambiental pelo CLIP e que antes da reunião conversaram e acordaram isso. A 26 
Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA-BRASIL) informou que não estava conseguindo usar o chat 27 
e prosseguiu sua fala apoiando a candidatura dos dois para o setor de usuários, 28 
sendo assim aprovado por todos os membros. Em seguida, para o setor público, foram 29 
indicados o Sr. Elielson Teixeira da Silva (PREFEITURA DE TANGUÁ) como titular e a 30 
Sra. Maria Aparecida de Souza Resende (PREFEITURA DE MAGÉ) como suplente, sendo 31 
aprovado por todos. Para o setor da Sociedade Civil, não tiveram indicações. O 32 
Sr. Adauri Souza informou que não poderia assumir a responsabilidade e a 33 
Sra. Jacqueline Guerreiro informou que não poderá ser indicada devido à resolução que 34 
dispõe que cada instituição só pode atuar em duas Câmaras Técnicas do Comitê, e ela já faz 35 
parte de duas, CTEM e CTIL. A Sra. Jacqueline Guerreiro inteirou que teve uma conversa 36 
com o coordenador do Subcomitê Oeste, Sr. José Paulo Azevedo e com a presidente do 37 
CBH-BG Christianne Bernardo sobre a resolução e que esse assunto será pauta de 38 
reunião. O Sr. Jorge Muniz expôs que apoia uma mobilização entre a sociedade civil para 39 
suprir as vacâncias no subcomitê e câmaras técnicas e solicitou auxílio da 40 
secretaria executiva. Após o debate, os membros deliberaram que o setor de Sociedade Civil 41 
será definido posteriormente.  Não tendo nada mais para discutir, a reunião foi encerrada.  42 
  43 

Encaminhamentos:   44 
1. Incluir a atualização dos PMSBs dos municípios do Leste na pauta da RO do 45 
leste do dia 29/04;  46 
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2. Fazer uma mobilização com membros da sociedade civil para suprir as 47 
vacâncias no subcomitê e câmaras técnicas;  48 
3. Verificar se é pertinente levar para a plenária a modificação na resolução sobre 49 
limite de participação em CTs e GTs.     50 

 

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021 

 

 

 

 

____________________________ 

Jorge Luiz Muniz 

Coordenador Subcomitê Leste 

 

 
Participantes: 
Aline Ferreira – Prefeitura de Magé; 

Carlos Frederico Silva – AGEVAP; 

Elielson Silva – Prefeitura Municipal de Tanguá; 

Gabriel Macedo – AGEVAP; 

Jacqueline Guerreiro – OMA-Brasil; 

Jorge Muniz – CEDAE; 

Luciana Rosário – AGEVAP; 

Raiana Soares – AGEVAP.  
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