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ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU 1 

PIRATININGA, realizada no dia 12 de maio de 2020 às 15:00 horas, por 2 

videoconferência. Deu-se início a reunião em tela, com os seguintes pontos de 3 

pauta: 1. Andamento do plano de Saneamento do Município e Dinâmica do 4 

Canal de Itaipu (SECONSER) 2. Andamento dos Macroprogramas do CBH 5 

BG 3. Informes gerais de funcionamento do CBH BG (AGEVAP)  4. Processo 6 

Eleitoral 5. Prorrogação dos Mandatos (CBH BG e Subcomitês) 6. Assuntos 7 

Gerais. A reunião foi iniciada pelo Sr. Luciano Paez (Prefeitura de Niterói), que 8 

iniciou a reunião sugerindo uma inversão de pauta pelo item 2, enquanto 9 

aguardam a presença da pessoa responsável pela apresentação do item 1 da 10 

pauta  (Andamento do plano de Saneamento do Município e Dinâmica do Canal 11 

de Itaipu). 2. Andamento dos Macroprogramas do CBH BG. O Sr. Leandro 12 

(AGEVAP) e a Sra. Ana Costa (AGEVAP) iniciaram a apresentação do 13 

andamento dos Macroprogramas do CBH BG. Durante a apresentação do 14 

Macroprograma de Infraestrutura verde, a Sra. Kátia Vallado (CCCRON) fez 15 

observações quanto aos gastos com confecção de placas e a quantidade de 16 

marcos. Em sua opinião, há placas demais e poucos marcos por área, sendo os 17 

marcos o objetivo principal do projeto. Então, sugeriu que o orçamento destinado 18 

às placas fosse convertido em marcos. A Sra. Ana Costa (AGEVAP) explicou que 19 

estão previstos 10 marcos e que a confecção das placas é uma exigência para 20 

informação da origem do recurso. O Sr. Luciano Paez (Prefeitura de Niterói) 21 

reforçou esta afirmação e completou que as placas são importantes para o 22 

fortalecimento institucional do CBH-BG e informação da origem de recursos. A 23 

Sra. Ana Costa (AGEVAP) sugeriu buscar junto ao Comitê meios mais 24 

econômicos, como analisar quais serão as dimensões padrões da placa, visto que 25 

elas foram cotadas seguindo as especificações de sinalização de estradas do 26 

INEA, uma vez que não há especificação pré-determinada do Comitê, e isto pode 27 

ter aumentado o valor real. O Sr. Carlos Jamel (Associação de Windsurf de 28 
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Niterói) concordou com a afirmação da Sra. Katia Vallado, e em nome da 29 

Associação de Windsurf de Niterói se comprometeu a ajudar com uma placa. O 30 

Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) pediu a palavra e alertou 31 

que os valores do orçamento podem dar problemas junto ao Tribunal de Contas, 32 

sugerindo que 50% deveria ser destinado aos marcos, uma vez que estes são o 33 

principal objetivo do projeto. Além disso, achou o prazo de execução do projeto de 34 

oito meses muito longo, devendo haver otimização do tempo.  A Sra. Ana Costa 35 

(AGEVAP) informou que estes pontos serão debatidos na reunião prevista para 36 

dia 27 de Maio de 2020. Quando perguntada pelo Sr. Paulo Bidegain (Associação 37 

de Windsurf de Niterói) sobre o custo unitário de cada marco, a Sra. Ana Costa 38 

(AGEVAP) explicou que o que mais consome recursos são as horas técnicas ao 39 

fazer o projeto básico e a necessidade de revisões por outras equipes e 40 

participação em outros projetos. Então, o Sr. Paulo Bidegain (Associação de 41 

Windsurf de Niterói) sugeriu que algum engenheiro a ajude na emissão do projeto 42 

executivo a fim de otimizá-lo. A Sra. Aurea Braz se dispôs a ajudar e o Sr. 43 

Leandro (AGEVAP) prosseguiu com a apresentação. Durante a apresentação 44 

sobre as ações de saneamento, a Sra. Katia Vallado informou sobre a 45 

possibilidade da participação da Sra. Dione (Prefeitura de Niterói) na próxima 46 

reunião do Subcomitê para apresentar mais detalhes técnicos sobre as obras de 47 

saneamento em bairros da bacia do Rio João Mendes. Com relação à coleta e 48 

tratamento de esgotos, o Sr. Leandro (AGEVAP) solicitou a colaboração dos 49 

participantes com sugestões neste macro programa. Durante a apresentação 50 

sobre o Macroprograma Monitoramento Quali-quantitativo, a Sra. Katia Vallado 51 

(CCRON) perguntou se o INEA tem dado retorno dos monitoramentos feitos pelo 52 

órgão no sistema lagunar. O Sr. Luciano Paez (Prefeitura de Niterói) informou que 53 

foram enviados ofícios solicitando estes dados ao INEA, mas que não foram 54 

respondidos. A Sra. Katia Vallado (CCRON) perguntou ao Sr. Halphy (Águas de 55 

Niterói) se a concessionária Águas de Niterói possui o controle de balneabilidade 56 

junto ao INEA. O Sr. Halphy (Águas de Niterói) respondeu que sim, e acrescentou 57 
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que o INEA faz duas coletas e duas análises por semana, e que os resultados são 58 

divulgados no site do órgão. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de 59 

Niterói) perguntou se o monitoramento do INEA incluía a Baia de Guanabara e se 60 

teve acesso ao relatório da Hydroscience com recomendações de pontos, 61 

parâmetros e frequências de análise referentes ao sistema lagunar. O Sr. Leandro 62 

(AGEVAP) explicou que o INEA não faz o monitoramento do espalho d'água da 63 

Baia de Guanabara. Sobre o relatório da Hydroscience, explicou que ele não teve 64 

acesso, mas sim o Sr. Gilberto Dias (UFF), que auxiliou na seleção dos pontos de 65 

monitoramento. Durante a apresentação sobre o Macroprograma Instrumentos de 66 

Gestão, a Sra. Ana Costa (AGEVAP) solicitou as contribuições dos presentes, 67 

apresentou as ações deliberadas pelo CLIP em 2018, as diversas contribuições 68 

recebidas de todos os Subcomitês, e informou que ficou responsável por unificar 69 

todas as necessidades dos Subcomitês num único Termo de Referência, que 70 

atualmente está em fase de revisão final pela Diretoria. Lembrou ainda aos 71 

presentes que a proposta não é definitiva e nem imposta e que a participação de 72 

todos é de suma importância. A Sra. Katia Vallado (CCRON) propôs que este 73 

tema seja pauta da próxima reunião para que seja debatido. O Sr. Carlos Jamel 74 

(Associação de Windsurf de Niterói) solicitou que seja encaminhada esta 75 

documentação antes da reunião do GT no dia 9 de Junho de 2020. O Sr. Gonzalo 76 

(CCRON) perguntou sobre o andamento do Plano de Recursos Hídricos. O Sr. 77 

Halphy (Águas de Niterói) sugeriu que o tema seja tratado em Informes Gerais de 78 

funcionamento do CBH BG. 3. Informes gerais de funcionamento do CBH BG 79 

(AGEVAP) A Sra. Ana Costa (AGEVAP) contextualizou a Plenária a cerca de todo 80 

o processo de elaboração do Plano de Recursos Hídricos e em que ponto ele se 81 

encontra no momento. Informou ainda que devido a pandemia a primeira oficina 82 

será virtual, mas que a realização de oficinas virtuais não substituirá as oficinas 83 

presenciais. O Sr. Alexandre Braga (CCRON) reforçou a necessidade de 84 

preenchimento dos questionários e da Participação da Associação de Windsurf de 85 

Niterói, que tem sido atuante no segmento dos usuários. O Sr. Leandro 86 
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(AGEVAP) afirmou que a secretaria executiva prossegue com as atividades 87 

normalmente, ainda que em regime de “home office”, e que as reuniões vem 88 

sendo viabilizadas através de ferramentas para reuniões por videoconferência. 4. 89 

Processo Eleitoral O Sr. Carlos Silva (AGEVAP) informou que as instituições já 90 

se inscreveram, que as comissões eleitorais de cada subcomitê avaliaram as 91 

inscrições e a real participação dessas instituições na região, e que o resultado já 92 

foi divulgado. Informou, ainda, que o próximo passo seria a eleição com as 93 

reuniões presenciais, pois a Diretoria entende que essa etapa precisa ser 94 

presencial. Dessa forma, o processo eleitoral está suspenso até que seja 95 

autorizada fazê-lo. 5. Prorrogação dos Mandatos (CBH BG e Subcomitês) A 96 

Plenária foi informada que devido à suspensão do processo eleitoral, os 97 

mandatos precisaram ser prorrogados, e que por isso foi publicada uma 98 

Resolução para prorrogação dos mandados até que seja possível prosseguir com 99 

a eleição. O Sr. Luciano Paez (Prefeitura de Niterói) declarou que a continuidade 100 

do processo eleitoral ainda está em estudo e que o assunto será debatido numa 101 

próxima reunião da diretoria. Em seguida, informou que o item 1 da pauta não 102 

poderá ser apresentado, pois a Sra. Deise Monassa, que seria responsável pela 103 

apresentação, não poderá comparecer a reunião devido a um contratempo. Além 104 

disso, descreveu a situação atual do Canal de Itaipu, informando sobre o 105 

assoreamento no molhe, que apesar disso não chegou a fechar. Lembrou ainda 106 

que a posição da Prefeitura de Niterói é que o canal deve estar sempre aberto. 107 

Caso feche, a abertura será feita através de máquinas. Foi solicitado em chat uma 108 

ação sobre a destruição na base das dunas de Itaipu. O Sr. Luciano (Prefeitura de 109 

Niterói) concordou e informou que ainda não recebeu um retorno da Sra. Deise, 110 

mas que assim que o receber, irá marcar uma reunião ou enviar um relatório 111 

preliminar por e-mail. Por fim, solicitou que o item 1 seja pauta da próxima 112 

reunião. 6. Assuntos Gerais. A Sra. Eunice Laro (Museu de Arqueologia) 113 

levantou o problema que após eventos de cheias a parte lateral das dunas vem 114 

sendo afetada, e perguntou se se há monitoramento dos trabalhos de dragagem 115 
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no canal para que sejam tomadas medidas mais efetivas para frear o processo 116 

erosivo no canal de Itaipu. O Sr. Luciano Paez (Prefeitura de Niterói) descreveu 117 

toda a obra que foi executada no local pela prefeitura, explicando que não foi feito 118 

dragagem, mas sim a retirada da areia do canal para voltar o fluxo de água, que 119 

foi então depositada em cordão de praia, mas que a areia da duna também faz 120 

parte da dinâmica de praia. Além disso, disse que a Hydroscience já sinalizou a 121 

parte dos estudos feitos nesta localidade sobre fluxos hídricos com parâmetros 122 

hidrodinâmicos. Aproveitou ainda para informar que todos os projetos e obras 123 

estão suspensos devido pandemia. A Sra. Eunice Laro (Museu de Arqueologia) 124 

solicitou uma reunião do CLIP com o IPHAN para a elaboração de um projeto 125 

específico para esse canal. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de 126 

Niterói) reforçou o alerta da Sra. Eunice e afirmou que já tinha apontado este 127 

problema anteriormente. Explicou ainda que tudo isso é decorrente das mudanças 128 

das correntes marinhas e que esse assoreamento é normal. O Sr. Halphy (Águas 129 

de Niterói) sugeriu que os presentes deem sua opinião sobre o modelo de 130 

reuniões online que vem sendo adotado devido a pandemia. O Sr. Halphy (Águas 131 

de Niterói) disse que a seu ver o modelo adotado é excelente, e foi apoiado pelos 132 

presentes. O Sr. Luciano Paez (Prefeitura de Niterói) complementou os informes 133 

gerais apresentando a situação de algumas ações em andamento na Região 134 

Oceânica. Disse que as obras do Canto de Itaipu estão quase no final, mas a obra 135 

está suspensa temporariamente devido ao “lockdown”; informou que foi 136 

contratada uma empresa para renaturalização do Rio Jacaré e que já fizeram a 137 

primeira medição, mas devido necessidade de trabalho de campo, foi feita a 138 

suspensão também devido ”lockdown”; sobre o saneamento das comunidades no 139 

entorno do rio Jacaré, informou que o edital está pronto, mas temporariamente 140 

suspenso, e que foi contratada uma empresa para o saneamento do Vale Verde, 141 

que chegou a iniciar o canteiro de obra e o trabalho técnico social, mas que foi 142 

necessário suspender as ações também devido ao “lockdown”; sobre o Parque 143 

Orla Piratininga, informou que o projeto também está avançado, mas que também 144 
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foi suspenso devido ao “lockdown”. Também disse foi feito aditivo para que a 145 

empresa Hydroscience faça um relatório mais preciso na questão da biodinâmica, 146 

e que foi feito um acordo para a realização da obra de desobstrução do túnel do 147 

Tibau, cujo edital está pronto e, que assim que for liberado, serão iniciadas a 148 

obras. Por fim, se comprometeu a entrar novamente em contato com a Sra. Deise 149 

para remarcar a apresentação do Plano de Saneamento. Encerrada a reunião 150 

sem mais nada a declarar, eu Carlos Rogério Vieira Torres transcrevi a ata e dou 151 

fé. 152 

 153 

Encaminhamentos 154 

1. Agendar reunião com o CLIP para discutir orçamento e prazo da contratação de 
155 

infraestrutura Verde - proposta para 27/05 
156 

2. Enviar a síntese do TDR de instrumentos de gestão até o dia 02/06 
157 

3. Encaminhar relatório de monitoramento do INEA para os membros do Subcomitê 
158 

4. Enviar apresentação dos macroprogramas para os membros do Subcomitê 
159 

5. Leandro verificará com a Amanda o recurso disponível para o Macroprograma de 
160 

Saneamento destinado ao Subcomitê e encaminhará a informação para o subcomitê 
161 

6. Transferir o item 1 da pauta - Andamento do plano de Saneamento do Município e 
162 

Dinâmica do Canal de Itaipu (Seconser). 
163 
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Participantes: Poder Público: Eunice LaRoque (Museu de Arqueologia de Itaipu); 174 

Luciano Paez (Prefeitura Municipal de Niterói); Carlos Boechat (Secretaria 175 

Regional da Região Oceânica da Prefeitura de Niterói). Sociedade Civil: Katia 176 

Vallado (CCRON); Alexandre Braga (CCRON); Gonzalo Cuevas (CCRON); 177 

Fernando Tinoco (ACOTEM); Cristiane Martins (OCA); Rafael Gonçalves (OCA); 178 

Gilberto Dias (UFF); Juliana Fukuda (Associação dos Moradores e Amigos do 179 

Jardim Imbui); Martha Lopes (IFEC); Sonia Menezes (AMAF); Usuários: Carlos 180 

Jamel e Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói). Halphy Rodrigues 181 

(Águas de Niterói). 182 

 183 

 184 

Convidados: 185 

Antônio Vieira (Forum de Transparência) 186 
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Katia Vallado                            Luciano Paez                           Halphy Rodrigues 200 

 201 

Coordenação colegiada do CLIP 202 


