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ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA 1 

LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS, Realizada no dia 31 de março de dois mil 2 

e vinte e dois às 10h00min com quórum de primeira chamada por videoconferência - 3 

gravação disponível, com os seguintes pontos de pauta: 1- Entrevista com Prefácio 4 

Comunicação. Iniciada a reunião as 10h04 min. com quórum de primeira chamada, a 5 

Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) passou a palavra para o SR. Cleiton Bezerra(AGEAVAP) 6 

que se apresentou aos presentes e informou sobre a apresentação dos 12 produtos 7 

previstos no contrato com a empresa Prefácio e que o objetivo da reunião é fazer o 8 

alinhamento dos anseios do subcomitê em comunicação. Passou a palavra para a Sra. 9 

Cíntia Paes (Prefácio) que deu início à apresentação e o que está contemplado no 10 

contrato. Reforçou o objetivo do encontro que é de conhecer o trabalho do subcomitê 11 

e os anseios dentro da comunicação. Passou a palavra para a Sra. Ana Carolina (Prefácio) 12 

que se apresentou e descreveu suas qualificações em mídia digital para o atendimento 13 

ao subcomitê. Iniciada a apresentação dos 12 produtos foram sanadas dúvidas dos 14 

presentes. (anexo 1). Sr Agenor Cunha (Naval) registrou em chat a importância de se 15 

abordar o Turismo da região do subcomitê. Sra Adriana Bocaiuva (AMALGA) declarou 16 

que o momento atual do subcomitê a importância em se revelar para a população a 17 

existência do subcomitê. Declarou que os moradores e pescadores do território 18 

desconhecem esta existência. Lembrou que pela primeira vez o subcomitê estará dentro 19 

do Plano de Bacia. Sra Vera Chevalier (ECOMAPRAPENDI) perguntou se o subcomitê terá 20 

acesso aos relatórios de trabalho dos outros subcomitês. Reforçou as colocações da Sra. 21 

Adriana Bocaiúva (AMALGA) da importância de divulgação da existência do subcomitê 22 

para os atores locais. Apoiada também pela Sra. Mayná Coutinho (CEDAE). Colocou que 23 

para as pessoas do território existe a imagem de que o subcomitê nada faz. Sra. Cíntia 24 

Paes (Prefácio) informou que os relatórios de prestação e contas das realizações da 25 

comunicação serão publicados ao público e que estas ações estão previstas. Sr. Luiz 26 

Constantino (INEA) sugeriu também que se abordasse a gestão de águas além das 27 

informações da existência do subcomitê. Que se abordasse o tema em si sobre a gestão 28 

de águas. Sra Adriana Bocaiuva (AMALGA) lembrou da importância da divulgação das 29 

atividades esportivas desenvolvidas na Lagoa Rodrigo de Freitas. Sra Cintia Paes 30 
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(Prefacio) solicitou aos membros que mantenham o Sr. Cleiton Bezerra (AGEVAP) sobre 31 

todas as sugestões que vierem a surgir, sendo ele o elo entre a Prefácio e o CBHBG. 32 

Sobre o relacionamento do subcomitê com o CBHBG a Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) 33 

declarou que é uma relação bem próxima devido ao fato da Sra. Vera Chevalier 34 

(ECOMARAPENDI) fazer parte da diretoria do CBHBG. Que o diferencial do subcomitê 35 

Lagoa Rodrigo de Freitas é que o relacionamento entre os membros é muito harmônico 36 

na defesa dos interesses de cada segmento. O que contribui muito no avanço das pautas 37 

existentes e o andamento dos trabalhos. Informou que o principal projeto desenvolvido 38 

no momento pelo subcomitê é o Projeto de Monitoramento de Qualidade da Água(Rio 39 

Rainha, etc) que sempre foi idealizado pelo subcomitê desde a época da antiga 40 

coordenação feita pelo saudoso Sr. Viveiros (Clube Naval). Que este projeto “conversa” 41 

transversalmente com os outros projetos que venham a ser implantados como 42 

Educação Ambiental, etc. Sra Adriana Bovaiuva (AMALGA) fez questão de lembrar a 43 

Prefácio que o subcomitê não é apenas a região da Lagos Rodrigo de Freitas, pois 44 

abrange a área de Copacabana a São Conrado. Outro ponto abordado pela Prefácio seria 45 

a respeito da Missão, Visão e Valores do subcomitê. Colocou no chat a descrição 46 

existente como missão do CBHBG para ser debatida. “ “Integrar os esforços do Poder 47 

Público, dos Usuários e da Sociedade Civil, para soluções regionais de proteção, 48 

conservação e recuperação dos corpos de água, viabilizando o uso sustentado dos 49 

recursos naturais, a recuperação ambiental e a conservação dos corpos hídricos quanto 50 

aos aspectos de quantidade e qualidade das águas da Bacia Hidrográfica da Baía de 51 

Guanabara.” Feitas algumas considerações e inclusões de conceitos e palavras passou-52 

se para outro ponto da entrevista. Perguntados aos membros presentes como avaliam 53 

a visibilidade do subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas a Sra. Adriana Bocaiuva 54 

(AMALGA) declarou que simplesmente o subcomitê não é visto. Sobre que temas o 55 

subcomitê gostaria de estar envolvido em sua área de abrangência a questão do 56 

saneamento foi ponto comum para todos os membros além do maior envolvimento dos 57 

atores locais como os clubes esportivos e empresas presentes na região etc. Sra. Katia 58 

Janine (Colônia de pescadores Z-13) disponibilizou a Colônia Z-13  para toda colaboração 59 

possível no processo de implantação da comunicação no subcomitê colocando o espaço 60 
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à disposição para possíveis eventos que venham a ser realizados. Outro ponto comum 61 

entre os membros foi a reformulação do site de forma que se torne mais intuitivo e 62 

interativo conforme apontado pela Sra. Mayná Coutinho (CEDAE). Relativo às mídias 63 

sociais Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA) colocou que não sejam apenas abordados 64 

assuntos comemorativos, mas também as ações efetivas do subcomitê. Sr. Luiz 65 

Constantino sugeriu que se fossem criadas séries de publicações com temáticas 66 

variadas. Sra. Adriana Bocaiuva (AMALGA) reforçou sobre a comunicação interna a 67 

solicitação de a comunicação ter junto a Secretaria Executiva uma comunicação das 68 

deliberações ao final de cada reunião. Que seja pensado uma forma de comunicação 69 

das deliberações tanto para a Secretaria Executiva quanto para os próprios membros e 70 

seus status. Sra Cintia Paes (Prefacio) questionou aos presentes quais seriam as formas 71 

mais adequadas para se realizar estas comunicações internas, sendo newsletter e 72 

whatsapp (lista de transmissão) as formas mais indicadas atualmente. Sra. Patrícia Ney 73 

de Montezuma (Rio Águas) acha mais organizado por email devido ao fato de grupos de 74 

whatsapp ser muito “poluído” de informações que dificultam muito o entendimento. 75 

Foi perguntado aos membros qual tipo de símbolo poderia ser usado para representar 76 

o comitê CBHBG. Foi de consenso que o símbolo precisa ser utilizado e dentre tantos 77 

exemplos citados “o boto” foi lembrado como um possível símbolo. Sra Adriana 78 

Bocaiúva (AMALGA) declarou que alguns clubes coo o Flamengo(remo) por exemplo, 79 

externalizaram o desejo de ligar a imagem de seus atletas com a defesa do meio 80 

ambiente. Sendo este um ponto que pode ser explorado pela comunicação do 81 

subcomitê. Finalizando a reunião os membros agradeceram a oportunidade e elogiaram 82 

a iniciativa da Prefácio em proporcionar a reunião de alinhamento. Sra Adriana Bocaiuva 83 

(AMALGA) agradeceu também ao Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) pelo trabalho que 84 

desenvolve na divulgação semanal da agenda de compromissos do  comitê  facilitando 85 

em  muito o trabalho dos membros para se programarem. Sem mais nada a declarar, foi 86 

encerrada a reunião as 12:15hrs, eu Carlos Rogério Vieira Torres, transcrevi esta ata e 87 

dou fé. 88 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022 89 

Mayná Coutinho Morais 90 
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Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas 91 

 92 

Encaminhamentos: 93 

1  94 

 95 

 96 

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 ✓ 

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 ✓ 

Usuários 123° Escoteiros do Mar André Torricelli X 

Usuários Colônia de pescadores Z-13 
Kátia Janine /Tamar 

Bajgielman 
✓ 

Sociedade Civil 
Associação Brasileira de Combate ao 

Lixo Marinho 

Paulo Harkot/ Marlise 

Araújo 
X 

Sociedade Civil Ecomarapendi Vera Chevalier ✓ 

Sociedade Civil 
Associação de Moradores do Alto da 

Gávea 
Adriana Bocaiuva ✓ 

Sociedade Civil Instituto Mar Adentro José Carlos Carvalheira X 

Sociedade Civil 
Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária – ABES RJ 

Miguel Fernández y 

Fernández 
X 
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Sociedade 

Civil(suplente) 
ANAGEA - RJ Marcelo Danilo Bogalhão X 

 

Convidado Daniel Hoefle Fundação Rio Águas ✓ 

AGEVAP 

Especialista em Recursos Hídricos Laura Pantaleão ✓ 

Especialista Administrativo Carlos Rogério Torres ✓ 

Estagiário em Recursos Hídricos Rodrigo Loureiro ✓ 

Esp. Comunicação Cleiton Bezerra ✓ 

Prefácio Comunicação Cíntia Paes ✓ 

Prefácio Comunicação Ana Carolina ✓ 

 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 

 97 

Convidados: 98 

Antonio Monteiro-  99 

 ANEXO 1: 100 
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