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APROVAÇÃO 28/07/2022 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LESTE 1 

– GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 22 de junho de 2022, quarta-feira às 14 horas por 2 

videoconferência, reuniram-se os membros do Subcomitê Trecho Leste com os pontos 3 

de pauta: 1 - Alteração do local e do projeto base ETE Guapimirim; 2 - Elaboração de 4 

Comissão Eleitoral; 3 - Assuntos Gerais. A reunião iniciou-se às quatorze horas e trinta 5 

minutos. Jorge iniciou abordando sobre a pauta da reunião em questão e passou a palavra 6 

para a Luciana. 1 - Alteração do local e do projeto base ETE Guapimirim. Luciana inicia sua 7 

fala apresentando o contexto de iniciação do projeto de SES em Guapimirim, o termo de 8 

referência, os recursos financeiros e a proposta para novo termo de referência. Ela explica que 9 

foi elaborado o Termo de Referência que tem como objeto a contratação de serviços 10 

especializados de engenharia para elaboração do projeto básico de sistema de esgotamento 11 

sanitário para o bairro Barreirinha. Os produtos desse estudo são os estudos topográficos, 12 

estudo de concepção e o projeto básico, orçados em setenta e quatro mil, setecentos e noventa 13 

e seis reais. Luciana ressalta que foi verificado o orçamento de outros projetos de saneamento 14 

da própria secretaria executiva e de outros comitês e foi entendido que o valor disponibilizado 15 

para o projeto pode ser pouco atrativo para as empresas, o que poderia impactar no andamento 16 

do projeto. Sendo assim, foi feita uma nova proposta de TdR, considerando a elaboração do 17 

projeto executivo. Foram adicionados os produtos estudos geotécnicos, estudos ambientais e 18 

projeto executivo. O novo orçamento estimou um valor de duzentos e dezenove mil, seiscentos 19 

e setenta e dois reais. Luciana finaliza a apresentação e passa a palavra para Jorge falar sobre 20 

a visita realizada no bairro Barreirinha. Jorge fala sobre a visita ao bairro Barreirinha e ressalta 21 

que ao observarem as áreas constataram alguns riscos que poderiam impactar na futura 22 

implementação do projeto, como por exemplo, a cheia do rio Soberbo poderia danificar 23 

constantemente a tubulação, impactando no funcionamento e eficiência do atendimento à 24 

população local. Mayara Barroso, secretária de meio ambiente de Guapimirim, agradece o 25 

apoio do comitê e complementa a fala do Jorge, explicando algumas especificidades locais e 26 

reforça que durante a visita do comitê foi notada uma certa complexidade na implementação 27 

do projeto, pois em períodos de chuvas intensas, ocorrem muitas enchentes. Pensando nisso, 28 

os membros da prefeitura puderam optar por escolher outra localidade que necessite também 29 

de projeto de saneamento e que a implementação fosse menos complexa. Dessa forma, foi 30 

escolhido o canal Piaçava, importante canal que deságua na Baía de Guanabara. Portanto, 31 

diminuir a entrada de poluentes nesse canal irá impactar positivamente na qualidade da água 32 

da baía e do manguezal local. Wander apresenta a nova proposta de local, explicando que o 33 

canal Piaçava recebe mais dejetos que o rio Soberbo. Ele informou que o rio é um afluente do 34 

rio Guapi – Macacu. O projeto irá impactar positivamente e beneficiar diretamente cerca de 200 35 

pessoas e indiretamente cerca de setecentas pessoas. Maurício Muniz questiona o motivo pelo 36 

qual o município de Guapimirim não foi contemplado com a concessão da CEDAE. Wander 37 

responde que pelo fato de o município já possuir contrato com outra empresa. No entanto, esta 38 

empresa oferta somente o serviço de abastecimento de água, não estando previsto no contrato, 39 

a instalação de saneamento. Elielson orientou que a prefeitura de Guapimirim busque a 40 

AGENERSA e apresente a problemática sobre a implementação de saneamento, em uma 41 
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tentativa de estabelecer diálogo entre a concessionária e a prefeitura, buscando solução nessa 42 

questão tão necessária. Também orientou que a prefeitura revise o plano de saneamento 43 

municipal. Sendo assim, foi realizada a votação para mudança do projeto de SES em 44 

Guapimirim para projeto executivo. A mudança foi aprovada por unanimidade. 2 - Elaboração 45 

de Comissão Eleitoral. Adauri explica que as inscrições do processo eleitoral começam dia 46 

dois de julho sendo necessário que cada subcomitê tenha formado até o dia primeiro de julho, 47 

uma Comissão Eleitoral responsável por analisar a documentação das instituições inscritas, 48 

avaliando os critérios estabelecidos. Esta comissão deve ser composta por três membros do 49 

subcomitê. Os critérios de análise dos documentos serão elaborados pelas seis comissões, de 50 

modo a evitar que ocorra ruídos e falhas na comunicação. 3 - Assuntos Gerais. Jorge 51 

aproveita para informar que no encontro Nacional dos Comitês de Bacias foi solicitado à 52 

coordenação que indique uma pessoa para representar o subcomitê e o Elielson foi escolhido. 53 

Jorge também divide com os membros presentes que ele e Adauri têm pensado num projeto 54 

de recuperação do Caceribu, envolvendo os municípios de Itaboraí, Tanguá, Guapimirim e Rio 55 

Bonito e que é uma ideia que merece ser mais analisada e aprofundada. A reunião terminou 56 

às dezesseis horas e cinco minutos. 57 

 58 

Encaminhamentos:  59 
 60 

1. Retificar a deliberação do subcomitê leste sobre elaboração do projeto básico de SES 61 
em Guapimirim para projeto executivo; 62 

2. Subcomitê escolher os seus membros para compor a Comissão Eleitoral até o dia 63 
01/07/2022. 64 

 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022 

 

 

 

 

____________________________ 

Jorge Luiz Muniz 

Coordenador Subcomitê Leste 

 

 
Participantes: 
Adauri Souza - Instituto Baia de Guanabara - IBG  

Andresse Gnoatto - ONG Guardiões do Mar  
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Cida Resende - Prefeitura de Magé  

Elielson Silva – Prefeitura de Tanguá  

Elisanete Alves - Agevap  

Gabriel Macedo - Agevap  

Jorge Luiz - CEDAE  

Larissa Dias - Agevap  

Luciana Rosário - Agevap  

Maiara Araújo – Prefeitura de Itaboraí 

Márcio Faria - APA de Guapimirim / ICMBio 

Maurício Muniz - Analista Ambiental ICMBio - Guapimirim 

Mayara Barroso - Secretária de Meio Ambiente - Guapimirim 

Wander Guerra – Prefeitura de Guapimirim 
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