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

GUANABARA, realizada no dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte um às 2 

14:30 horas por videoconferência - gravação disponível, com os seguintes pontos 3 

de pauta: 1) Inclusão de novos membros no subcomitê; 2) Captação de recursos 4 

externos e banco de projetos; 3) Articulação com municípios e a Sociedade Civil; 5 

4) A Ação Civil Pública Reflorestamento; 5) Indicados para a CTSAM; e 6) 6 

Assuntos Gerais. Às 14:39h o Sr. Jorge Muniz (CEDAE) deu início à reunião ordinária, 7 

dando boas-vindas aos convidados e solicitou ao Sr. Gabriel Macedo que desse 8 

seguimento ao primeiro ponto de pauta. 1) Inclusão de novos membros no 9 

subcomitê; O Sr. Gabriel Macedo (AGEVAP) fez uma breve apresentação do CBH-10 

BG. Ao término da apresentação, o Sr. Thiago Leal (PREFEITURA DE NITERÓI) 11 

perguntou quais são as ações do Subcomitê Leste para cada município do Leste. O Sr. 12 

Jorge Muniz respondeu que os projetos estão sendo desenvolvidos, e sugeriu o 13 

agendamento de uma reunião específica com o município de Niterói para conversar 14 

sobre o assunto. Ele aproveitou a oportunidade para abrir o segundo ponto de pauta, 15 

explicando a importância da arrecadação de recursos para o subcomitê como forma de 16 

auxiliar a realização dos projetos necessários na região do subcomitê Leste. 2) 17 

Captação de recursos externos e banco de projetos; O Sr. Carlos Silva (AGEVAP) 18 

fez uma apresentação sobre a captação de recursos externos e banco de projetos na 19 

região de abrangência do subcomitê Leste, e apresentou propostas para o 20 

mapeamento das ações e realização dos projetos com auxílio do escritório de projetos. 21 

O Sr. Wander Guerra (PREFEITURA DE GUAPIMIRIM) parabenizou a iniciativa e 22 

salientou a importância de desenvolver projetos regionais, reforçando a facilidade de 23 

arrecadar recursos quando os municípios se unem. O Sr. Jorge Muniz trouxe como 24 

exemplo os projetos de agricultura familiar, e salientou que não é necessário que o 25 

projeto seja de grande porte, desde que estejam de acordo com as normativas do 26 

subcomitê. O Sr. Halphy Rodrigues (ÁGUAS DE NITERÓI) manifestou seu apoio aos 27 

projetos com agricultores familiares pela importância que essas pessoas possuem no 28 

sistema de abastecimento da bacia Imunana-Laranjal. No chat, a Sra. Jacqueline 29 

Guerreiro (OMA-BRASIL) escreveu: “Achei interessante a ideia. Penso que os eixos do 30 

diagnóstico dos projetos/ações podem ser os Macroprogramas”. Dessa forma, o Sr. 31 

Jorge Muniz propôs uma votação sobre a implementação ou não do banco de projetos. 32 

O Sr. Thiago Leal expôs a importância de desenvolver projetos que antecipem os 33 

problemas existentes e as temáticas mais buscadas nos editais, de forma a aumentar 34 

as chances de aprovação dos projetos submetidos. Enquanto isso, o Sr. Adauri Souza 35 

(IBG), Sra. Jacqueline Guerreiro, Sr. Elielson Silva (PREFEITURA DE TANGUÁ), Sr. 36 

Halphy Rodrigues e Sr. Jorge Muniz votaram pela aprovação da criação do banco de 37 

projetos no chat. O Sr. Wander Guerra e o Sr. Thiago Leal manifestaram seu apoio ao 38 

projeto. Sendo assim, o projeto foi aprovado. O ponto de pauta 3 enviado na 39 

convocatória “3. Formação continuada em instrumentos estruturantes da Gestão de 40 
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Águas / Observatório das Águas” foi adiado para uma reunião extraordinária, a ser 41 

agendada, específica para discussão do tema. O Sr. Jorge Muniz aproveitou a 42 

oportunidade para convidar todos os participantes. 3) Articulação com municípios e 43 

a Sociedade Civil; O Sr. Elielson Silva informou sobre a articulação realizada com os 44 

municípios inseridos na área de abrangência do subcomitê Leste que resultaram na 45 

presença de representantes dos municípios de Itaboraí/RJ e Guapimirim/RJ na 46 

presente reunião. Ele informou que ficou faltando articulação com o município de 47 

Cachoeiras de Macacu/RJ e que está tendo dificuldades com o município de São 48 

Gonçalo/RJ, mas que continua tentando para que eles participem nas próximas 49 

reuniões. O Sr. Elielson Silva aproveitou a oportunidade para expor que é preciso uma 50 

forte articulação com os municípios, trazendo as prefeituras para a centralidade dos 51 

debates, facilitando os diagnósticos e desenvolvimento de projetos. O Sr. Jorge Muniz 52 

informou que é importante que os espaços sejam ocupados e exemplificou que na 53 

agência de bacia PCJ e seu comitê são admitidos vários suplentes para o mesmo cargo 54 

de titular, o que diversifica as discussões. 4) A Ação Civil Pública Reflorestamento; 55 

O Sr. Jorge Muniz fez uma explicação sobre a ação civil que está em andamento e 56 

explicou que estava faltando levantamento de campo, definição das responsabilidades 57 

entre as partes e que houve também um erro de cálculo no projeto apresentado, sendo 58 

assim o juiz entendeu que o processo estava muito lento e definiu duas áreas para 59 

serem reflorestadas, entretanto essas áreas são de fazenda, e a CEDAE está 60 

elaborando um projeto que será entregue ao Inea no dia 07/05/2021. O Sr. Wander 61 

Guerra perguntou no chat onde é o local, porém o Sr. Jorge Muniz informou que não 62 

saberia afirmar a área exata naquele momento, ele disse que é área 1 e que vai buscar 63 

a informação e repassar posteriormente. O Sr. Jorge Muniz disse que a previsão de 64 

início de reflorestamento é em outubro de 2021, sendo 50 ha em 5 anos. Ele salientou 65 

a importância do projeto para a região Leste, principalmente se somado ao PSA que 66 

está em desenvolvimento atualmente. O Sr. Jorge Muniz informou que quando o projeto 67 

estiver aprovado vai apresentar os detalhes. O Sr. Wander Guerra informou que a 68 

prefeitura de Guapimirim recebeu recursos para reflorestamento referentes ao projeto 69 

Floresta do Amanhã, porém o município não possui áreas públicas para reflorestar, 70 

sendo assim sugeriu a união ao projeto de reflorestamento da CEDAE para aplicar os 71 

recursos e criar, talvez, um corredor ecológico. 5) Indicados para a CTSAM; A Sra. 72 

Luciana Rosário (AGEVAP) fez um breve relato do que houve na primeira reunião da 73 

CT, e reforçou que os membros indicados pelo subcomitê Leste foram os Sres. Jorge 74 

Muniz, Halphy Rodrigues, Elielson Silva e a Sra. Aparecida Resende. O Sr. Halphy 75 

Rodrigues informou que a CTIL tentou aumentar o número de participantes da 76 

resolução, mas devido a uma outra resolução anterior não foi possível, mas que existe 77 

a possibilidade de convidar entidades que terão direito a voz, só não poderão votar. Ele 78 

também informou que sobre CT, quanto mais pessoas participando, melhor e que os 79 

convidados são tão importantes quanto os membros. 6) Assuntos Gerais. O Sr. 80 
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Gabriel Macedo sugeriu marcar a data para a reunião extraordinária para formação 81 

continuada, todos concordaram em ser no dia 12 de maio de 2021 às 14:00h. A reunião 82 

foi encerrada às 15:50h.  83 

 84 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021 

 

 

 

____________________________ 

Jorge Luiz Muniz 

Coordenador Subcomitê Leste 

 85 

 86 

Participantes: 87 

1. Adauri Souza – IBG; 88 

2. Carlos Silva – AGEVAP; 89 

3. Elielson Silva - Prefeitura de Tanguá; 90 

4. Gabriel Macedo – AGEVAP; 91 

5. Halphy Rodrigues - Águas de Niterói; 92 

6. Jacqueline Guerreiro - OMA Brasil; 93 

7. Jorge Muniz – CEDAE; 94 

8. Levi Carvalho – AGEVAP; 95 

9. Luciana Rosário – AGEVAP; 96 

10. Marcelo Torres - Prefeitura de Guapimirim; 97 

11. Paulo Penna – (convidado); 98 

12. Sheila - Prefeitura de Itaboraí; 99 

13. Thiago Leal - Prefeitura de Niterói; 100 

14. Wander Guerra - SEMA Guapimirim. 101 


