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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO TRECHO LESTE DA BAÍA DE 1 
GUANABARA, realizada no dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e um 2 
às 14 horas por videoconferência – gravação disponível, com os seguintes 3 
pontos de pauta: 1- Aprovação das atas (27/01/2021, 15/04/2021, 29/04/2021 e 4 
30/09/2021); 2- Deliberação sobre a admissão de novas instituições no Subcomitê Leste; 5 
3- Deliberação sobre projeto de ETE Barreirinha - Guapimirim; 4- Apresentação 6 
workshop de disponibilidade hídrica; 5- Assuntos gerais. A aprovação das atas 7 
(27/01/2021, 15/04/2021, 29/04/2021 e 30/09/2021) foi adiada para o terceiro ponto da reunião, 8 
para que os membros pudessem ter tempo de abrir suas anotações e fazer suas 9 
contribuições. 1. Deliberação sobre a admissão de novas instituições no Subcomitê 10 
Leste; Jorge (CEDAE) agradeceu a entrada de Itaboraí no Subcomitê Leste e pediu ao Carlos 11 
(Agevap) que apresentasse os membros da prefeitura de Itaboraí presentes e que explicasse 12 
um pouco sobre como foi o primeiro contato com a prefeitura. Carlos contou um pouco sobre a 13 
capacitação que ocorreu nos dias 26 e 27 de outubro com a prefeitura de Itaboraí e abriu a 14 
palavra para o Raoni (prefeitura de Itaboraí). O Raoni agradeceu a todos do Subcomitê Leste 15 
e demonstrou seu entusiasmo em participar do subcomitê. A Maiara (prefeitura de Itaboraí) 16 
também agradeceu ao Subcomitê, disse que a capacitação foi muito esclarecedora para toda 17 
a equipe e convidou os membros do subcomitê a participarem do Conselho de Meio Ambiente 18 
e Desenvolvimento Sustentável de Itaboraí. A Luciana (Agevap) acrescentou que a capacitação 19 
foi também muito importante para a equipe do escritório de projetos, pois foi possível validar 20 
alguns dados do relatório de territorialidade. Halphy, Adauri, Wander, Thiago, Aline, Jacqueline 21 
e Jorge aprovaram a entrada de Itaboraí no Subcomitê Leste. 2. Apresentação workshop de 22 
disponibilidade hídrica; Luciana iniciou a apresentação sobre o workshop. Foi sugerido até a 23 
data 5 de novembro para que todos os membros pudessem fazer suas contribuições acerca do 24 
workshop. Jorge fez sua contribuição dizendo que são muitas possíveis soluções para o 25 
problema e que será importante desmistificar algumas delas que causam certo pânico na 26 
população. Ele citou que o projeto da barragem de Guapiaçu, quando surgiu, não foi discutido 27 
de forma apropriada. Jorge também pediu a todos que tenham uma visam menos 28 
preconceituosa em relação a algumas soluções, como a construção de reservatórios de 29 
acumulação, e destacou a importância do protagonismo do Leste neste workshop e de "não 30 
deixarmos outros decidirem por nós". Halphy pontuou que mais de 70% da receita do CBH-BG 31 
é oriunda do lado Leste da Baía de Guanabara. Além disso, sugeriu que sejam discutidos os 32 
lançamentos na Baía de Guanabara e a possibilidade de cobrança de outorga para estes 33 
lançamentos, além de incentivos para a recuperação da baía. Também disse que é importante 34 
estarmos atentos às ações das novas concessionárias, como por exemplo para redução do 35 
índice de perdas. Adauri disse que esse evento deve ser o mais representativo possível. 36 
Sugeriu que haja contribuições dos membros por email, e que o limite para o fim dessas 37 
contribuições seja a data da roda de conversa, onde todas as contribuições poderão ser 38 
discutidas. Thiago Leal deu as boas-vindas a Itaboraí e reforçou a importância da participação 39 
de todos os municípios. Ele disse que a privatização da Cedae pode ser muito positiva ou muito 40 
negativa para o cenário de abastecimento de água no Rio de Janeiro, mas que isso vai 41 
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depender muito da participação dos municípios. 3. Aprovação das atas (27/01/2021, 42 
15/04/2021, 29/04/2021 e 30/09/2021); Após contribuições dos membros, as atas foram 43 
aprovadas. 4. Deliberação sobre projeto de ETE Barreirinha - Guapimirim; Luciana explicou 44 
que quando surgiu a demanda do município de Guapimirim a ideia inicial era que a elaboração 45 
do projeto fosse feita pelos funcionários do escritório de projetos (EP) da Agevap, mas 46 
averiguou-se que isso não seria possível, pois todos os funcionários do EP são contratados 47 
como especialistas de recursos hídricos e não como engenheiros. Além disso, nem todos têm 48 
formação como engenheiros civis. Nesse sentido, caso o orçamento do projeto seja aprovado 49 
pelo Subcomitê Leste seria feito um convênio entre a Agevap e a prefeitura de Guapimirim, e 50 
a Agevap ficaria responsável pela licitação da empresa responsável pela elaboração do projeto 51 
básico de saneamento. O Jorge pediu que a Luciana apresentasse os recursos do Subcomitê 52 
Leste disponíveis para saneamento. Luciana apresentou um valor total de 53 
aproximadamente R$7.157.475,79 para os anos de 2018 a 2021, sendo R$2.755.918,35 54 
destinados ao projeto de saneamento alternativo (que está aberto para alterações) e 55 
R$4.401.557,44 passíveis de nova deliberação pelo comitê para outro projeto. 5. Assuntos 56 
gerais; Luciana apresentou a questão de duplicidade de recursos previstas para a elaboração 57 
de planos de saneamento visto que, segundo ofício do Instituto Rio Metrópole (IRM) de agosto 58 
de 2021, o IRM ficará responsável pela elaboração de planos metropolitanos de saneamento 59 
básico e de gestão de resíduos, o que vai de encontro a alguns projetos em discussão ou em 60 
andamento no CBH-BG como: o PMBS de Magé, o PMSB de Nova Iguaçu, o PMSB de 61 
Guapimirim e o Plano Regional de Resíduos Sólidos para o Leste da Baía de Guanabara. A 62 
Luciana disse que houve uma reunião com o IRM onde esses pontos foram levantados e o 63 
representante do IRM assegurou que caso o comitê aportasse recursos para a elaboração de 64 
algum munícipio ou região pertencente a Região Metropolitana, o IRM deixaria de investir 65 
naquela área, de forma que não haveria sobreposições de recursos. A Luciana também 66 
apontou que, após a reunião, a Agevap enviou uma carta para o IRM pedindo uma resposta 67 
em que essa questão fosse esclarecida por escrito, pois isso possibilitará o andamento de 68 
projetos que estão parados no momento, como por exemplo, o do PMSB de Magé.  69 

 70 
Encaminhamentos:  71 

1. Escritório de Projetos reenviar material sobre o workshop para apreciação dos 72 
membros e convocar roda de conversa para ajustes no texto.  73 
2. Elaborar minuta de resolução sobre a divisão de recursos de coleta e tratamento 74 
de esgoto do subcomitê leste a ser encaminhada para a CTIL sendo aprovada a 75 
elaboração de projeto de ETE solicitado pelo município de Guapimirim. Dar ciência 76 
a essa aprovação do subcomitê na próxima reunião de diretoria ampliada. 77 

 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021 
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____________________________ 

Jorge Luiz Marinho Muniz 

Coordenador Subcomitê Leste 

 

 
Participantes: 
Adauri Souza – Instituto Baia de Guanabara (IBG); 
Aline Ferreira – Prefeitura Municipal de Magé; 
Carlos Frederico Silva – AGEVAP; 
Delaine Arneiro – EMATER RIO; 
Eduardo Crispe – Prefeitura Municipal de Itaboraí; 
Halphy Cunha Rodrigues – Águas de Niterói; 
Jacqueline Guerreiro – OMA-Brasil; 
Jorge Luiz – CEDAE; 
Larissa Dias – AGEVAP; 
Luciana Rosário – AGEVAP; 
Maiara Araujo – Prefeitura Municipal de Itaboraí; 
Marcelo – Prefeitura de Guapimirim; 
Matheus Campos – AGEVAP; 
Thiago dos Santos Leal – Prefeitura Municipal de Niterói; 
Wander Guerra – Prefeitura Municipal de Guapimirim. 
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