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 ATA DA REUNIÃO PLENÀRIA EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ 1 

SISTEMA LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ DO COMITÊ DA BAÍA DE 2 

GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E 3 

JACAREPAGUÁ – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia vinte 4 

nove de janeiro de 2021 deu-se a reunião extraordinária por 5 

videoconferência às 09h30min em primeira chamada com a maioria simples 6 

do total de membros com um de cada segmento com a seguinte pauta: 1 – 7 

Aprovação das atas 13/10/2020, 13/11/2020 e 11/12/2020; 2 – Apreciação 8 

das cartas Mepra, Amavag e carta ao secretário do meio ambiente e ao 9 

prefeito Eduardo Paes; 3 – Calendário de reuniões do subcomitê 2021; 10 

4 – Atualização dos certames dos atos convocatório dos dias 27 e 28 11 

de janeiro; 5 – Apreciação das propostas de mudança nos limites do 12 

subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas que influi nos limites do 13 

subcomitê de Jacarepaguá. 1- Iniciada a reunião às 09h52min o Sr. 14 

Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) propôs a inclusão de itens a 15 

pauta, do informativo do plano municipal de saneamento e informativo do 16 

CBH-BG para que a plenária se mantenha informada sobre o andamento 17 

desses dois itens e deixou a palavra para a plenária que não se 18 

manifestaram contrariamente, diante disto, foram inseridos os dois itens 19 

mencionados na pauta. A Sra. Christiane Bernardo (OAB) informou sobre a 20 

liberação das verbas disponíveis ao comitê que conseguiu a liberação sem 21 

que houvesse a retenção dos 30% e o valor ficou à disposição do comitê. 22 

Informou também sobre os editais, que por terem dados desertos, foram 23 

refeitos os atos convocatórios com os ajustes necessários nos editais e 24 

republicados. Explicou aos presentes que as disponibilidades destas verbas 25 

necessitam apenas da liberação para que sejam utilizadas nos dois 26 

Macroprogramas, o de saneamento e de resíduos sólidos e informou 27 

também a respeito das alterações na diretoria e ainda, informou que a 28 

diretoria se encontra novamente composta. Por fim, solicitou ao comitê que 29 

se atente ao regimento interno em relação às ausências das entidades com 30 

mais de 3 faltas sem justificativa. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO 31 

TERRA AZUL) informou aos presentes que foi realizada a sinalização em 32 

relação aos faltantes. O Sr. Carlos Rogerio (AGEVAP) informou que 33 

notificou as entidades faltantes para que justifiquem suas ausências. O Sr. 34 

Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) aconselhou que as entidades 35 

sejam notificadas e apresentem suas justificativas para as ausências e o 36 

interesse de permanecer no subcomitê. A Sra. Veronica Beck (AMAF) 37 

perguntou a situação das faltas contabilizadas nas reuniões são ordinárias 38 

ou extraordinárias. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) 39 

explicou que são para ambos os casos, ou seja, para todas as reuniões 40 
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desde que tenham sido convocados os membros. A Sra. Veronica Beck 41 

(AMAF) manifestou-se em relação à quantidade de reuniões extraordinárias 42 

que não está sendo possível dar conta. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO 43 

TERRA AZUL) explicou que é necessário fazer uma reunião por mês 44 

extraordinária para que seja tratado nas reuniões que acontecerão 45 

posteriormente à elaboração da nova pauta. A Sra. Veronica Beck (AMAF) 46 

voltou a questionar sobre as ausências descritas na planilha e solicitou uma 47 

correção para que seja mais fácil a compreensão. O Sr. Marcos Lacerda 48 

(INTISTUTO TERRA AZUL) passou a informar quem são as entidades 49 

titulares e suplentes e informou que a AMAVAG é titular e pede que seja 50 

feita as devidas correções. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA 51 

AZUL) pediu que após a correção da planilha e que esta fosse enviada a 52 

coordenação para revisão e depois divulgadas corretamente. A Sra. 53 

Christiane Bernardo (OAB) pede atenção à Resolução sobre as reuniões 54 

durante a pandemia, pois todas as reuniões passaram a ser realizadas 55 

como extraordinárias. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) 56 

sinalizou que vai verificar a posição de cada entidade. O Sr. Marcos 57 

Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) relatou que o subcomitê tinha um 58 

aporte de R$ 500.000,00 em 2018 e a prefeitura completaria a diferença ao 59 

entrar em contato com a Rio Águas que informou estar com edital em fase 60 

de atualização dos valores. A partir disso, de como se daria a divisão desse 61 

recurso, o GT de acompanhamento e também a AGENERSA, o GT foi 62 

constituído para ajudar no termo de referência e o termo de cooperação que 63 

o comitê assinaria com a Rio Águas para repasse do recurso. Vencida essa 64 

etapa, a Rio Águas publicou o edital em 2020 e a contratação da empresa 65 

vencedora seria em 2020, dessa forma, dando início aos produtos descritos 66 

no edital, o GT foi reconstituído com as entidades mencionadas. O Sr. 67 

Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) passou atualizar a todos o 68 

andamento de entregas dos trabalhos e revisões do plano municipal de 69 

saneamento. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) solicitou ao 70 

Sr. Carlos Rogerio (AGEVAP) que reproduzisse o documento enviado pela 71 

técnica AMANDA (AGEVAP), e explica-se a todos o teor do e-mail. O Sr. 72 

Carlos Rogerio (AGEVAP) informou à plenária sobre a última nota técnica 73 

que é 01/202, elaborada em 18/01/2021, que trata da aprovação do estudo 74 

da empresa DRZ que atendeu todas as solicitações. Não havendo 75 

contrariedade, houve aprovação da etapa um. Em relação às etapas dois e 76 

três, ficou definida a entrega dos produtos em março, logo a entrega do 77 

planejamento referentes as áreas 1,2,3,4 e 5 serão entregues juntos em 78 

março. O Sr. Marcos Lacerda reforçou que a visita dos técnicos é 79 

indispensável para o cumprimento das etapas dois e três do plano de 80 
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saneamento que se encontra em andamento. O Sr. Leonardo Canto 81 

(CEDAE) reforçou que ficou definido a visitação para o início de fevereiro. O 82 

Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) solicitou o 83 

encaminhamento para verificação dos produtos da etapa um. O Sr. Marcos 84 

Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) dando seguimento à o item 1- da 85 

pauta, pediu que plenária passassem a analisar as três atas da pauta e 86 

abriu a votação para manifestação, a Sra. Denise Wilches Monsores 87 

(CRBIO) se absteve da terceira e aprovou somente as duas primeiras, a 88 

Sra. Sandra solicita a correção da Sra. Silvana na lista de presença da 89 

reunião de 11/12/2020. Não havendo objeção da plenária, o Sr. Marcos 90 

Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) informou a aprovação das atas. Dando 91 

continuidade ao item 2- da pauta. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO 92 

TERRA AZUL) pediu a projeção das cartas e passou a palavra ao Sr. Paulo 93 

Rodriguez (MEPRA) que solicitou a projeção da página que constava o 94 

pacto de resgate ambiental da carta do MEPRA. Em seguida passou a 95 

explicar o teor do documento. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA 96 

AZUL) passou analisar as informações apresentadas pelo Sr. Paulo 97 

Rodriguez (MEPRA) e sinalizou suas dúvidas. Em continuidade sugeriu 98 

inserir este item como ponto na próxima pauta para que seja realizada uma 99 

análise do conteúdo ou que seja analisado pelo grupo de saneamento de 100 

forma prioritária e que se agendasse uma reunião. Em seguida passou a 101 

palavra ao Sr. Luiz Edmundo (CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA DA 102 

TIJUCA) que reforçou a impossibilidade de analisar um documento recebido 103 

com poucos dias de convocatória. E a Sra. Vera Chevalier 104 

(ECOMARAPENDI) complementou dizendo que apoiava a ideia de tal 105 

documento ser revisto pelo grupo de saneamento. O Sr. Marcos Lacerda 106 

(INTISTUTO TERRA AZUL) sugeriu a junção do saneamento e drenagem 107 

com base nas considerações apresentadas pelo Sr. Paulo Rodriguez 108 

(MEPRA). O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) pediu 109 

esclarecimento ao Sr. Paulo Rodriguez (MEPRA) quanto às alterações, 110 

modificações e prazo do edital. Tendo como resposta a possibilidade de 111 

possíveis correções sem prejuízo do cronograma já divulgado. Sr. Marcos 112 

Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) apresentou uma proposta de reunião 113 

no dia 05/02/2021, sendo aberta a votação e sendo marcada a data para a 114 

reunião no dia 08/02/2021 às 09h30min, a primeira reunião do GT de 115 

saneamento e drenagem tema concessão para avaliação da proposta 116 

trazida pelo MEPRA, encerrando o item.  Dando seguimento O Sr. Marcos 117 

Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) pediu ao Sr. Carlos Rogerio 118 

(AGEVAP) para projetar a carta da AMAVAG. O Sr. Marcos Lacerda 119 

(INTISTUTO TERRA AZUL) passou a palavra ao Sr. Renato Rocha 120 
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(AMAVAG) para que se explicasse o teor da carta, Sr. Marcos Lacerda 121 

(INTISTUTO TERRA AZUL) reforçou o entendimento apresentado que o 122 

foco do documento está na dragagem, e abriu a manifestação há plenária. 123 

A Sra. Vera Chevalier (ECOMARAPENDI) reforçou que antes da ação é 124 

necessário realizar o estudo prévio e a necessidade de consultar os 125 

membros do subcomitê, Rio Águas, CEDAE, Inea e etc. para que em 126 

conjunto haja uma análise do problema apresentado e posteriormente não 127 

tenha consequência maiores a vargens. Por isso tem essa necessidade de 128 

haver discursão, mas aprofundada do pleito pelo subcomitê. O Sr. Renato 129 

Rocha (AMAVAG) posicionou-se de forma positiva alegando que há 130 

conhecimentos destes estudos e apontou a necessidade da urgência para 131 

solucionar o problema tendo em vista a previsão de chuva para os próximos 132 

meses que podem ser críticos. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA 133 

AZUL) pediu para encaminhar para o Sr. Daniel José (RIO ÀGUAS) o 134 

pedido de retorno das informações referentes a temática discutida para que 135 

seja debatida posteriormente. O Sr. Daniel José (RIO ÀGUAS) se 136 

manifestou como presente na reunião e discorreu sobre não dissociar um 137 

do outro. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) solicitou ao Sr. 138 

Daniel José (RIO ÀGUAS) que reunisse todas as informações necessárias 139 

para apresentar na reunião a ser realizada no dia 08/02/2021 e verificar os 140 

procedimentos essenciais. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA 141 

AZUL) pediu o andamento do ponto que trata da carta enviada à prefeitura. 142 

O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) questionou sobre a 143 

deliberação da assinatura em conjunto ou de forma individual. A Sra. Vera 144 

Chevalier (ECOMARAPENDI) posicionou-se que: cabe a plenária analisar a 145 

forma de deliberar. O Sr. Luiz Edmundo (CÂMARA COMUNITÁRIA DA 146 

BARRA DA TIJUCA) sugeriu efetuar uma seleção prévia antes de levarem a 147 

plenária e discordou da assinatura do documento, julgando inadequado 148 

para analisar.  Frisou que foi um absurdo existir uma assinatura, uma vez 149 

que o subcomitê não deu aval e que não foi uma atitude correta, sendo 150 

necessário buscar uma intervenção. Por fim, reforçou que o documento está 151 

inadequado e que a assinatura destes respectivos documentos não é 152 

apropriada. O Sr. Luiz Edmundo (CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA DA 153 

TIJUCA) voltou a salientar a desatualização dos fatos descritos na carta, 154 

sendo necessário fazer a releitura, seja analisada e não apenas a 155 

complementação dos pontos que faltam. O Sr. Marcos Lacerda 156 

(INTISTUTO TERRA AZUL) reforçou fazer um documento próprio do 157 

subcomitê para uma apresentação a nova gestão para conhecimento dos 158 

fatos para formalizar as boas-vindas a nova administração. O Sr. Luiz 159 

Edmundo (CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA DA TIJUCA) sugeriu a 160 
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escrita de uma nova carta e a exclusão desta. A Sra. Vera Chevalier 161 

(ECOMARAPENDI) relembrou que houve um protesto por parte dos 162 

membros por conta da assinatura sem aprovação do comitê. A Sra. 163 

Christiane Bernardo (OAB) explicou como ela tomou conhecimento da 164 

carta, e que não deu autorização para assinatura do subcomitê 165 

Jacarepaguá consta-se no documento, e ao tomar conhecimento disto, 166 

solicitou a retirada da assinatura do subcomitê e a logotipo do documento. E 167 

reforçou a intenção da produção da carta própria do subcomitê para a 168 

formalização ao secretário e a prefeitura. O Sr. Marcos Lacerda 169 

(INTISTUTO TERRA AZUL) pediu a projeção do item 3 - da pauta que trata 170 

do calendário. E passou a analisar as datas e alinhar com os presentes.  171 

Alertou que março não tem reunião sugerida. E comunica que a plenária do 172 

mês de abril a ser realizada no dia 03/04/2021 é para  seguimento das 173 

propostas a serem debatida no mês de  março, e a respeito da reunião 174 

marcada para o dia 04/06/2021 O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA 175 

AZUL)  foi alertado que a mesma irá ocorrer dentro do feriado de Corpus 176 

Christi e diante disto, O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL)  177 

propôs a alteração da data, sendo está, marcada para o dia 08/06/2021 às 178 

09h30min. Em relação ao mês de julho manteve-se a data já previamente 179 

definida em 09/07/2021, e para o mês de agosto houve alteração  para o dia 180 

31/08/2021 às 09h30min. No mês seguinte  (setembro) encontra-se em 181 

aberto a data. No mês de outubro haverá a realização na data de 182 

01/10/2021, e frisa-se que a data da última reunião será no dia 26 de 183 

novembro 2021. Todas as reuniões foram marcadas para as sextas-feiras. 184 

O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) abriu a palavra para que 185 

os membros se manifestassem, estando todos de acordo. O Sr. Marcos 186 

reforçou que referente ao item 4- da pauta, que o certame de saneamento 187 

houve apenas uma empresa interessada e o certame de infraestrutura 188 

verde apresentou-se deserto novamente. A empresa vencedora foi ECTA 189 

do edital saneamento e a documentação está sendo analisada pelos 190 

setores competentes, estando a documentação de acordo haverá 191 

prosseguimento e formalização do edital. A Sra. Vera Chevalier 192 

(ECOMARAPENDI) posicionou-se afirmando que no momento o mais 193 

pertinente seria aguardar para reapresentar o edital e incluir na pauta da 194 

AGEVAP. O Sr. Luiz Edmundo (CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA DA 195 

TIJUCA) posicionou-se dizendo que é preciso que o edital seja revisto para 196 

entender o problema para evitar que ocorra o mesmo resultado. O Sr. 197 

Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) passou a informar o item 5- da 198 

pauta para conhecimento de todos e pediu que a Sra. Vera Chevalier 199 

(ECOMARAPENDI) aclarasse aos membros como anda a limitação do 200 



 

 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO 201 

TERRA AZUL) propôs a divisão das informações ora coletada pelo 202 

escritório de projetos com o Sr. Patrick (AGEVAP) para que o mesmo de 203 

início aos estudos e posteriormente atualize os membros do subcomitê 204 

Jacarepaguá. A Sra. Christiane Bernardo (OAB) pediu que a Sra. Vera 205 

Chevalier (ECOMARAPENDI) possa compartilhar os estudos do INEA com 206 

os membros. O Sr. Marcos Lacerda (INTISTUTO TERRA AZUL) solicitou a 207 

atualização dos quadros de recursos já disponibilizados para o subcomitê e 208 

o envio aos membros para que possam analisar e debater na próxima 209 

Reunião. Encerrada a reunião às 13:28, Eu, Joel de Souza Santos, 210 

transcrevi está ata e dou fé, 211 

 212 

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021 213 

 214 

Marcos Sant’Anna Lacerda 215 

Coordenador 216 

 217 

 218 

.    219 

 220 

Encaminhamento 221 

1- Envio de carta às entidades com 2 e 3 faltas solicitando justificativa ou 222 

confirmação de permanência no subcomitê. 223 

2- Correção da planilha de presenças quanto à suplência e titularidades. 224 

3- Verificar onde os produtos aprovados na etapa 1 PMSB. Onde ficarão 225 

disponibilizados aos membros 226 

4- Verificar presença de Silvana IEDHMA reunião de 11/12/2020 227 

5- Incluir como pauta da próxima reunião GT Saneamento e GT Drenagem dia 228 

8/2/2021. Análise do edital de concessão apresentado pela MEPRA. 229 

Disponibilizar material aos dois Gts e coordenação. Enviar até dia 01/02/2021 230 
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6- Reunião dia 8/2/2021 inclusão do tema drenagem vargem grande, inclusão 231 

do Rio Aguas 232 

7- Elaborar carta a ser enviada à prefeitura com as contribuições feitas ao 233 

Relatório de Territorialidade focando também Recursos Hídricos em relação à 234 

AP4. 235 

8- Publicar as atas. 236 

9- Alterar data de reunião 04/06/2021 para 08/06/2021. 237 

10- Alterar reunião do dia 27/08/2021 para 31/08/2021. 238 

 239 

 240 

Participantes: 241 

Carlos Rogério – AGEVAP 242 

Patrick Moraes- AGEVAP 243 

 

LEGENDA: 

VERDE Presente 

BRANCO- Ausente 

Comitê da Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara e dos Sistemas Lagunares de 

Maricá e Jacarepaguá – CBH-BG 

 

 

 

Composição e Representação 2020 - 2022 

 SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ -CBH BG (Biênio 2020 / 2022) 

Poder Público 

1. Titular  Instituição: CRBio Conselho Regional de Biologia 
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Nome: Denise WilchesMonsores 

Endereço: 

Rua Álvaro Alves, 21/12º andares, Cinelândia - Rio de 

Janeiro 

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

2. Titular  

Instituição: Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz 

Nome: Marcos F. Jorge 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

3. Titular  

Instituição: Fundação Rio Águas 

Nome: Daniel José RiendaMoraleida 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

4. Titular  

Instituição: 
SEAS Secretaria do Estado de Ambiente e 

Sustentabilidade 

Nome: Camila Nascimento de Souza Cruz/Tamara Fernandes 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

5. Titular  

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

Suplente 
Instituição: VAGO 

Nome:   
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Endereço:   

Usuários 

6. Titular  

Instituição: 
ACIBARRA Associação Comercial e Industrial da 

Barra da Tijuca  

Nome: Donato Velloso 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

7. Titular  

Instituição: 
ACIBARRINHA Associação Comercial e industrial do 

Largo da Barra 

Nome: Carolina Martins Vilhena 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

8. Titular  

Instituição: Clube de Remo Rio de Janeiro 

Nome: Kelly Banholi 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

9. Titular  

Instituição: CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

Nome: Leonardo A. Canto 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

10. Titular  
Instituição: Rio de Janeiro Refrescos 

Nome: Heider Damas Vieira / Humberto Magalhães 
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Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

Sociedade Civil 

11. Titular  

Instituição: 
AMAVAG Associação de Moradores e Amigos de Vargem 

Grande 

Nome: João Pedro Maciente Rocha; Renato Rocha 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES 

- RJ 

Nome: Antônio Pereira Monteiro 

Endereço:   

12. Titular  

Instituição: Associação Projeto Lagoa de Marapendi - Ecomarapendi 

Nome: Vera Maria de Rossi Chevalier 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: Instituto Clima de Desenvolvimento Sustentável 

Nome: Hildon Carrapito 

Endereço:   

13. Titular  

Instituição: 57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil 

Nome: Christianne Bernardo da Silva 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: Associação de Moradores e Amigos da Freguesia - AMAF 

Nome: Annelise Fernandez/ Verônica Beck 

Endereço:   

14. Titular  

Instituição: Instituto Terra Azul 

Nome: Marcos Sant’Anna Lacerda 

Endereço:   

Suplente Instituição: 
Movimento Evolutivo Pacto de Resgate Ambiental – Mepra / Lagoa 

Viva 



 

 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

Nome: Paulo Roberto Rodriguez 

Endereço:   

15. Titular  
Instituição: 

IEDHMA Instituto De Estudos Dos Direitos Humanos E Do 

Meio Ambiente 

Nome: Silvana Di Lulio Moreira 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: Câmara Comunitária da Barra da Tijuca 

Nome: Luiz Edmundo de Andrade 

Endereço:   

Coordenação: Marcos Sant'anna Lacerda - Instituto Terrazul (Sociedade Civil) 

Vice-Coordenação: 

Leonardo A. Canto -CEDAE Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (Usuários) 

Secretaria: Daniel Moraleida - Fundação Rio Águas - (Poder Público) 

CONVIDADOS: 
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