
R. da Quitanda, 185 - sala 402 - Centro,  
Rio de Janeiro - RJ, Cep: 20091-005  
(21) 97374-3674 (24) 3355-8389  
cbhbaiadeguanabara@gmail.com  
www.comitebaiadeguanabara.org.br 

 

 

APROVADA EM 08/09/2022 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LESTE – 1 

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 28 de julho de 2022, quinta-feira 2 

às 14 horas por videoconferência, reuniram-se os membros do Subcomitê Trecho Leste 3 

com os pontos de pauta: 1 - Aprovação de atas; 2 - Aprovação da comissão eleitoral do 4 

Subcomitê Leste; 3 - Apresentação dos indicadores do GT OGA e construção dos 5 

indicadores de Governança do CBH - BG; 4 - Assuntos Gerais. A reunião iniciou-se às 6 

quatorze horas e vinte minutos. Jorge iniciou informando a pauta da reunião e passou a palavra 7 

para a Luciana. 1 - Aprovação de atas.  Luciana apresentou as atas referentes aos dias 16 de 8 

fevereiro de 2022, 25 de março de 2022, 05 de maio de 2022, 08 de junho de 2022 e 22 de 9 

junho de 2022; todas foram aprovadas sem objeções pelos membros presentes na reunião. 2 10 

- Aprovação da comissão eleitoral do Subcomitê Leste. Jorge informa que os membros do 11 

leste escolhidos para compor a Comissão Eleitoral são: Halphy Rodrigues, representando os 12 

usuários; Adauri Souza, representando a sociedade civil e Aline, da Prefeitura de Magé. Após 13 

elencar os nomes, Jorge pergunta se os membros presentes na reunião possuem alguma 14 

objeção à aprovação dos membros que irão compor a comissão. Halphy pede a palavra, 15 

aproveitando a oportunidade para pedir aos membros presentes que contatem instituições de 16 

seu conhecimento, convidando-os a participarem do processo de eleição do CBH-BG e do 17 

Subcomitê Leste. Ele também informa que o prazo para quem tem interesse em fazer parte da 18 

comissão é até 31 de julho de 2022. Outro esclarecimento trazido por Halphy é que mesmo as 19 

instituições que já fazem parte do comitê precisam se inscrever novamente. Finalizando sua 20 

fala, Halphy se coloca a disposição para esclarecimento de qualquer dúvida que possa surgir 21 

referente ao processo. Sendo assim, a votação é retomada, resultando na aprovação dos 22 

membros supracitados. 3 - Apresentação dos indicadores do GT-OGA e construção dos 23 

indicadores de Governança do CBH - BG. Jaqueline, coordenadora do GT-OGA, inicia sua 24 

apresentação falando da importância de se construir indicadores de governança, baseados no 25 

diálogo e na participação ativa dos membros do comitê. Sendo este, um engajamento 26 

necessário para que todos compreendam todas as dimensões que integram o conceito de 27 

governança e indicadores. Ela destacou que o objetivo inicial é analisar se nos projetos 28 

desenvolvidos pelos subcomitês está implícito, de alguma forma, o conceito de governança. 29 

Esta é a ideia inicial, que será construída juntamente com todos os subcomitês. Os projetos 30 

que os subcomitês selecionarem para avaliação, serão estudados pelo GT-OGA visando 31 

encontrar os princípios básicos de governança. Jorge ressalta a importância dos indicadores 32 

para se pensar em melhorias. Adauri concorda com Jorge, e ressalta a importância de se ter 33 

uma governança consistente e coletiva. Aplicar esse conceito na prática da instituição pode 34 

trazer a médio e longo prazo a solução de questões prioritárias que o subcomitê possui. 35 

Andresse, em sua fala, destaca que defende a implementação de indicadores para 36 

acompanhar a qualidade e a transparência das ações realizadas pelas instituições. Jaqueline 37 

finaliza sua fala informando que enviará o formulário para que o subcomitê preencha e envie 38 

novamente para o GT. 4 - Assuntos Gerais. Jorge continua a reunião abordando dois. O 39 

primeiro tópico está ligado ao projeto, em elaboração pela CEDAE, de transposição do Rio 40 
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Paraíba do Sul com o objetivo de atender a demanda por água dos municípios do Rio de 41 

Janeiro, baixada, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. O segundo tópico é relacionado a 42 

interrupção - durante o período eleitoral - das rodas de conversa que o Subcomitê Leste vem 43 

realizando. Halphy pede a palavra e em sua fala ressalta seu descontentamento em relação a 44 

paralisação das rodas de conversa, ressaltando que a comunicação do comitê com a sociedade 45 

civil ficará muito prejudicada, uma vez que as pessoas já estavam conhecendo e 46 

acompanhando as rodas de conversas mensais, realizadas pelo subcomitê, e essa paralisação 47 

impacta diretamente na divulgação e consequentemente na aproximação que o comitê vem 48 

tentando construir com população. Outro levantamento feito por Halphy está relacionado às 49 

concessionárias e que inclusive, já possuem cronograma com metas, das quais podem ser 50 

destacadas as seguintes: controle de perdas, disponibilidade hídrica, produção de água, 51 

fomento, etc. Logo, esse é um momento em que o diálogo sobre a gestão dos recursos hídricos 52 

se faz necessário. Thiago Leal fala que o debate sobre política hídrica se faz tão necessário. O 53 

mesmo também pergunta se em algum momento o CBH-BG foi consultado sobre o projeto que 54 

a Cedae está desenvolvendo. Adauri diz que as mídias sociais do comitê já estão fora do ar. O 55 

mesmo ressalta que se sentiu excluído do diálogo sobre tal decisão, uma vez que foi tomada 56 

sem a participação dos respectivos membros do subcomitê. Gabriel informa que já contatou os 57 

convidados que estariam na próxima roda de conversa, deixando-os cientes do ocorrido. A 58 

alternativa pensada para realização da roda de conversa seria por meio de uma reunião 59 

fechada em formato de Reunião Extraordinária, gravada na plataforma meet, do Google, e 60 

divulgada posteriormente (após o período de suspensão das redes sociais) no canal do CBH-61 

BG, no Youtube. A segunda opção viável seria realizar uma reunião interna com os convidados 62 

para alinhar o que será abordado na live, e posteriormente (após o período de suspensão das 63 

redes sociais), a roda de conversa seja realizada no Youtube. Adauri informa, que 64 

provavelmente a Prefácio não poderá dar suporte à reunião. Outro ponto importante ressaltado 65 

por Adauri, é que se o objetivo da roda de conversa é alcançar amplamente a participação da 66 

sociedade, segundo sua análise, realizá-la em um ambiente restrito a um determinado número 67 

de pessoas, não atende ao objetivo principal. Dessa forma, seu posicionamento é que, caso 68 

não seja liberada a realização do evento ao vivo, o melhor que se tem a fazer é realizá-lo em 69 

novembro. Thiago acrescenta que caso a alternativa seja realizar uma reunião mais restrita no 70 

meet, destaca que acredita ser importante um parecer jurídico indicando a permissão para 71 

realização da roda de conversa. Uma alternativa levantada por Adauri seria, caso fosse 72 

possível, retirar a logo do Governo do Estado do Rio de Janeiro do layout do evento, assim 73 

como a Embrapa, que retirou o logo do Governo Federal de suas apresentações. Jorge 74 

compartilha da mesma opinião levantada por Adauri e Thiago, de que a fim de evitar que 75 

alguma ação do subcomitê seja interpretada como antiética, é mais propício que essa live sobre 76 

o tema transposição ocorra somente em novembro. Halphy ficou responsável, a pedido do 77 

Jorge, para sintetizar o que foi dialogado em relação a decisão tomada pela Agevap e elaborar 78 

um documento (moção de repúdio), sintetizando o que foi discutido e o descontentamento dos 79 

membros do Subcomitê Leste frente à decisão da Agevap sobre a não realização das rodas de 80 
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conversa em período eleitoral. O documento será enviado por e-mail para todos os membros 81 

para que possam fazer suas contribuições e aprovar o texto. Depois de aprovado, o documento 82 

será encaminhado à diretoria. Thiago pergunta sobre como o subcomitê pode participar e 83 

acompanhar o estudo que a Cedae vem realizando sobre a transposição do rio Paraíba do Sul. 84 

Halphy sugeriu enviar um ofício para a Cedae solicitando que o Subcomitê Leste acompanhe 85 

as reuniões sobre a transposição. Jorge informa que como encaminhamento, o subcomitê pode 86 

elaborar esse documento, enviá-lo a Cedae, solicitando que o subcomitê participe e 87 

acompanhe a elaboração dos estudos contidos no projeto. Jorge agradece a presença de todos 88 

e finaliza a reunião às dezesseis horas e trinta e dois minutos. 89 

 90 

Encaminhamentos:  91 

1. Elaboração de documento a respeito da forma como foi tomada a decisão de interrupção 92 

dos canais de mídias sociais, impactando de forma direta a realização das rodas de 93 

conversa do subcomitê.  94 

2. Solicitar participação do Subcomitê Leste nas reuniões do projeto de transposição que 95 

a Cedae está elaborando, com o objetivo de abastecer a região metropolitana do Estado 96 

do Rio de Janeiro. 97 

3. Adicionar Andresse Gnoatto no grupo de WhatsApp do Subcomitê. 98 

  99 

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2022   100 

 101 

 

____________________________ 

Jorge Luiz Muniz 

Coordenador Subcomitê Leste 

 

 

Participantes: 

Jorge Muniz - CEDAE 

Andresse Maria Gnoatto - ONG Guardiões do Mar 

Halphy Rodrigues - Águas de Niterói S.A. 

Adauri Souza – IBG 

Thiago Leal – Prefeitura de Niterói 

Cida Resende - Prefeitura de Magé 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Itaboraí - Lucas, Maiara e Eduardo 

Jacqueline Guerreiro – OMA-Brasil 

Gabriel, Elisanete, Larissa e Luciana – Agevap 
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