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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LESTE – GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – 1 
No dia 27 de janeiro de 2022, quinta-feira às 14 horas por videoconferência, reuniram-se 2 
os membros do Subcomitê Trecho Leste com os pontos de pauta: 1- Atualizações e 3 
planejamento do workshop de segurança hídrica do Leste do BG; 2- Preparação para 4 
mudança de coordenação em abril; 3- Informes sobre projetos de saneamento; 4- 5 
Retrospectiva 2021. A Reunião teve início às duas e vinte da tarde e o Gabriel solicitou a 6 
inversão da pauta, começando então pelo item 4. Retrospectiva 2021: Gabriel realizou a 7 
apresentação da retrospectiva do Subcomitê Leste de 2021. Em seguida foi ao item 1. 8 
Atualizações e planejamento do workshop de segurança hídrica do leste do BG: Gabriel 9 
contextualizou as ações realizadas para o desenvolvimento do workshop. Jorge pediu a palavra 10 
e informou que o workshop é um desejo antigo do subcomitê e que a janela até março era 11 
muito curta, além do recurso. E que depois veio essa informação do Inea sobre a qualidade 12 
dos dados, mas que o subcomitê não está preso a isso, pois o desejo do subcomitê é verificar 13 
o que o Leste quer para o Leste, salientando as possibilidades e seus impactos, e uma posição 14 
do subcomitê sobre as propostas que existem. Adauri explicou que a proposta do workshop é 15 
discutir a questão hídrica do Leste, não apontando uma solução, que é o que está sendo 16 
discutido pelo Inea por conta da barragem. E que o workshop não será para discutir uma única 17 
alternativa, mas todas que já foram apresentadas alguma vez, e que um não impossibilita outro. 18 
Então a ideia é que durante 2022 sejam realizadas essas reuniões, que podem ter os temas 19 
alterados, para que o subcomitê tenha embasamento e que seja feito como resultado um 20 
posicionamento dos debates e do subcomitê Leste, sendo ele um documento base para um 21 
outro workshop. Ele disse que é necessário encaminhar o calendário e como a gente caminha 22 
para no início de 2023 fazer o workshop em si, até pela troca de governo que haverá, e que a 23 
gente pode colocar para o governo estadual a possibilidade. Adauri salientou também que em 24 
junho terá processo eleitoral do subcomitê e comitê BG. Thiago leal informou que tendo em 25 
vista a mudança de governo, é interessante termos esse diagnóstico da situação e perguntou 26 
se tem algum lugar que abarca todas as pesquisas que foram realizadas no âmbito do 27 
subcomitê Leste, pois tem muitos trabalhos produzidos e por não estarem num banco de dados 28 
único essas pesquisas tem dados bons que não são utilizados. E sugeriu que se não tiver de 29 
tentar conversar com as universidades da região que produzem esses conhecimentos, 30 
trazendo as universidades para perto do subcomitê. Gabriel informou que realmente deve ter 31 
um acervo muito grande sobre esses mananciais estratégicos na bacia e que ainda não temos 32 
esse banco de dados, e que de acordo com as pessoas que forem convidadas, será uma forma 33 
de atrair e fortalecer esses laços com os pesquisadores e deu como exemplo especialistas que 34 
participaram do desenvolvimento do plano de bacia e que participam no CLIP. Jorge informou 35 
que essa é uma grande preocupação - EP fazer uma colcha de retalhos. Adauri informou que 36 
é uma carência realmente de informações, até porque a própria academia não fala entre si, 37 
então vários estudos se complementam, mas não conversam. Ele informou que tem uma 38 
preocupação com o caderno de encargos das águas do rio que atende o Leste, que ela tem 39 
essa obrigação de construir a barragem do Guapiaçu e que caso a barragem não seja 40 
construída o recurso da construção será deslocado para áreas de favela no Rio de Janeiro, ou 41 
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seja, o recurso que seria do Leste vai para o Rio de Janeiro. Então se após as discussões for 42 
definida uma outra alternativa, que esse recurso seja utilizado nessa outra solução. Sendo 43 
assim, precisamos ter essa estratégia de ter o crescimento e aproximação com as academias, 44 
através dos especialistas. De acordo com o calendário teremos uma reunião em fevereiro para 45 
definir essas informações de grupo, datas, cronograma, temas etc. E que precisamos pensar 46 
se é o formato desejado. Adauri sugeriu um encaminhamento: Agendar reunião aberta a todos 47 
em RE do Leste no dia 16/02 para: finalizar cronograma, calendário e temas;  apontar o 48 
entendimento de quem seriam os especialistas para os temas; e definir do grupo de trabalho. 49 
O encaminhamento foi aprovado por maioria. 2. Preparação para mudança de coordenação 50 
em abril: Adauri Souza comunicou que o mandato dessa coordenação encerra em 2022, que 51 
é o cobrimento total do mandato, e sendo assim o processo eleitoral se inicia em maio e em 52 
junho acontece a eleição tomando posse a nova coordenação. Jorge Muniz evidenciou a 53 
importância de se continuar o trabalho que está sendo feito e planejado de forma colegiada e 54 
coletiva. Jacqueline Guerreiro reiterou que este posicionamento político de "colegiado" é o mais 55 
importante legado desta Gestão e que deve ser continuado. 3. Informes sobre projetos de 56 
saneamento: Luciana Rosário – AGEVAP informou que o projeto de Guapimirim o edital está 57 
sendo elaborado e que a previsão de entrega é para fevereiro, com isso o que se pretende é 58 
criar um grupo de trabalho para acompanhar o projeto e talvez realizar uma visita. O projeto de 59 
saneamento alternativo também está em elaboração e ele também tem previsão de entrega 60 
em fevereiro e como o Leste aportou recurso juntamente com os subcomitês Oeste e 61 
Jacarepaguá a Luciana estará acompanhando e conforme for se desenvolvendo ela trará as 62 
informações para todos. Jacqueline Guerreiro informou que está sendo pensado no âmbito do 63 
Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos com outros parceiros a possibilidade de um Encontro 64 
ainda este ano resgatando o Fórum Global de 1992. Seria uma espécie de Fórum Global +30. 65 
Ela, Jacqueline, e outros companheiros do FBOMS indicaram a cidade de Niterói.  E ao parecer 66 
dela, se tudo der certo, isso possibilitará uma maior visibilidade deste Subcomitê. Ela disse que 67 
estará enviando informações no grupo do WhatsApp. Não tendo mais nada a discutir a reunião 68 
foi encerrada às 15:40 horas. 69 

 70 
Encaminhamentos:  71 

1. Escritório de projetos convocar Reunião Extraordinária do Leste para o dia 16/02 72 
com o objetivo de discutir: temas, convidados, grupos de acompanhamento e 73 
calendário do wokshop. 74 

2. Escritório de projetos enviar apresentação e shapefile dos subcomitês por email. 

 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022 
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____________________________ 

Jorge Luiz Muniz 

Coordenador Subcomitê Leste 

 

 
Participantes: 
Adauri Souza – Instituto Baia de Guanabara (IBG); 
Gabriel Macedo – AGEVAP; 
Jorge Luiz – CEDAE; 
Larissa Dias – AGEVAP; 
Luciana Rosário – AGEVAP; 
Raiana Scheiner – Águas de Niterói; 
Thiago dos Santos Leal – Prefeitura Municipal de Niterói. 
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