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ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA 1 

LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS (conjunta com GT MACROPROGRAMA- Rio 2 

Águas), realizada no dia 11 de agosto de dois mil e vinte e dois às 9h00min com quórum de 3 

segunda chamada por videoconferência - gravação disponível, com o seguinte ponto de pauta : 4 

1-Apresentação de Jaqueline Guerreiro sobre "Percurso metodológico para construção 5 

dos Indicadores de Governança do Comitê"; 6 

2-Debate sobre roteiro de vídeos com Cleiton e Prefacio; 7 

3-Informativos. Iniciada a reunião as 9:16h, com quórum de segunda chamada Sra. Adriana 8 

Bocaiuva (AMALGA) sugeriu inversão e pauta para o ítem 2 enquanto aguarda a presença da 9 

Sra. Jaqueline Guerreiro (OMA BRASIL), sugestão acatada pelos presentes. Antes de iniciada a 10 

apresentação o Sr. Paulo Harkot (ABLM) fez questão de elogiar a postura e inteligência 11 

emocional do Sr. Cleiton Bezerra (AGEVAP) diante das constantes exigências e críticas ao início 12 

dos trabalhos da Comunicação no CBHBG. Passada a palavra para a Sra. Cíntia Paes (Prefácio) 13 

que iniciou os esclarecimentos sobre o roteiro e os objetivos do vídeo institucional do subcomitê 14 

a ser confeccionado. Demonstrou tecnicamente como serão as tomadas das imagens, 15 

sonorização, transições e temas abordados. Sra Adriana Bocaiuva (AMALGA) sugeriu que ao se 16 

entrar especificamente nas informações do subcomitê, que se abordem os problemas existentes 17 

na região, dentre eles o problema de esgotamento sanitário. Sugeriu também que fosse feita 18 

uma tomada aérea focando o formato de coração da Lagoa Rodrigo de Freitas (provavelmente 19 

da posição do Morro Dois irmãos). Sra. Vera Chevalier (ECOMARAPENDI) sugeriu também 20 

imagens dos bairros que compõem o subcomitê além da Lagoa Rodrigo de Freitas, 21 

principalmente a Rocinha. Ponto reforçado pelo Sr. Paulo Harkot (ABLM). Conforme indica o 22 

roteiro várias imagens farão parte destas tomadas, como esportes, pescadores, hípica, Clube de 23 

Golf, futebol, etc. Sra. Katia Janine (COLÔNIA DE PESCADORES Z-13) lembrou da importância 24 

de imagens dos pescadores que foi concordado por todos e será incluído no vídeo institucional. 25 

Sr. Paulo Harkot (ABLM) reforçou a importância de se destacar também o bioma da Mata 26 
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Atlântica dentro destas imagens. Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA) reforçou a importância de 27 

que toda declaração ou depoimento dentro dos vídeos dos membros do subcomitê deve retratar 28 

não a opinião pessoal do membro, mas sim a do subcomitê. Sra. Cintia Paes (Prefácio) reforçou 29 

que estes depoimentos seriam sempre de acordo com a representação do subcomitê. Sra 30 

Adriana Bocaiuva (AMALGA) fez a leitura do texto a ser apresentado no vídeo institucional do 31 

ENCOB, construído em conjunto entre os membros do subcomitê sendo ele: “O SCSLRF 32 

promove a concertação dos interesses  dos segmentos de usuários,  poder público  e sociedade 33 

civil na  gestão de recursos hídricos no território que compreende quase a totalidade da Zona 34 

Sul carioca, em articulação com a gestão da região costeira adjacente - onde ocorre a interação 35 

das águas que drenam os continentes, o oceano e a atmosfera. O foco na articulação entre a 36 

gestão hídrica e a gestão costeira se deve à grande importância ecológica e ambiental da região 37 

costeira, onde se concentra grande parte da população mundial , que por esse motivo resulta 38 

nos ecossistemas mais alterados, degradados e descaracterizados da Terra. 39 

Exigem, portanto, constante e redobrada atenção, principalmente com a intensificação de 40 

eventos extremos e o aumento do nível relativo do mar.” Feitas algumas alterações e inclusões 41 

ao texto e corrigidos alguns dados o texto foi aprovado pelos presentes. Ao final da apresentação 42 

da Prefácio foi sugerido pelos membros (Vera Chevalier, Paulo Harkot e Adriana Bocaiuva) 43 

proposta de sinalização dos corpos hídricos e respectivos ecossistemas por meio de placas 44 

informativas que constassem o nome do corpo hídrico e os aspectos conservacionistas do 45 

ecossistema a fim de informar as pessoas a importância da preservação ambiental e sobre as 46 

alterações climáticas. Deste modo, foi solicitado a elaboração de minuta de anteprojeto para 47 

envio aos membros. Encerrada a apresentação do roteiro passado para o ponto 3 de pauta 48 

informativos. Sr. Daniel Hoefle (Rio Águas) fez o informe de que alguns pontos observados pelo 49 

subcomitê à Rio Águas não foram acatados como a questão do Monitoramento do Rio Rainha. 50 

Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA) sugeriu que seja insistida esta demanda por ser o único projeto 51 

existente no subcomitê e qual a justificativa para esta negativa. Sr. Daniel Hoefle (Rio Águas) 52 
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informou que não houve justificativa. Ficou combinada marcar uma reunião juntamente com o 53 

Sr. Luiz Constantino (INEA), Sr. Daniel Hoefle (Rio Águas) e Sra. Adriana Bocaiúva (AMALGA) 54 

para elaboração de documento com argumentação para que a RHA execute as alterações 55 

solicitadas pelos membros do SCLRF. Sugeriu que os membros do subcomitê no GT PLANO e 56 

na CTIG (ela mesma) reforcem a necessidade demanda por ser de suma importância para o 57 

subcomitê, tendo em vista que o monitoramento é o mais importante projeto em curso na 58 

subregião hidrografica da LRF e o PMULs é o unico instrumento de planejamento que abrange 59 

esse territorio. Foram alinhados vários pontos e textos contidos na planilha do PMULS para a 60 

defesa junto à RHA para incorporação das alterações solicitadas pelo subcomitê.  Sobre o ponto 61 

1 de pauta não foi possível a presença da Sra. Jaqueline Guerreiro (OMA BRASIL). Encerrada a 62 

reunião as 11:15h, sem mais nada a declarar, eu, Carlos Rogério Vieira Torres, transcrevi esta 63 

ata e dou fé.  64 

 65 

 66 

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2022 67 

 68 

Mayná Coutinho Morais 69 

Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas 70 

 71 

 72 

Encaminhamentos: 73 

Será enviado aos membros a proposta de roteiro para contribuiçoes(grupo whats) 74 
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1] solicitar defesa do documento elaborado com justificativas para reconsideracao das sugestoes 75 

não aproveitadas na revisao aos membros que representam o SC SLLRF no GT Plano [Agenor, 76 

Cosntantino e Mayna] e CTIG [Adriana] 77 

2] elaboração de minuta de anteprojeto de Placas informativas dos corpos hídricos e ecossistemas 78 

do sistema lagunar Rodrigo de Freitas.  [Vera Chevalier, Paulo Harkot e Adriana Bocaiuva] 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

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 X 

Poder Público Fundação Rio Águas 
Patrícia Montezuma/ Daniel 

Hoefle/ Georgiane Costa 
✓ 

Poder Público Conselho Regional de Biologia - CRBio 
Glaucia Sampaio/ Marlise 

Araújo 
X 

Usuários 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos – 

CEDAE 
Mayná Coutinho Morais X 

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 ✓ 
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Bajgielman 

Sociedade Civil 
Associação Brasileira de Combate ao Lixo 

Marinho 
Paulo Harkot/ Marlise Araújo ✓ 

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 

Sociedade 

Civil(suplente) 
ANAGEA - RJ Marcelo Danilo Bogalhão X 

 

Especialista em Recursos Hídricos Luis Faulstich ✓ 

Especialista Administrativo Carlos Rogério Torres ✓ 

Especialista Comunicação Cleiton Bezerra ✓ 

Prefácio Cíntia Paes ✓ 

 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 

Convidados: 84 

 85 

 86 

mailto:comite@cbhbaiadeguanabara.org.br
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/
http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/

