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 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E 1 

DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO 2 

DISPONÍVEL – No dia 15 de janeiro de 2018 com início às 15:35 h no auditório do INEA à av. 3 

Venezuela,110, 6° andar, Saúde, RJ foi realizada esta reunião que começou na segunda chamada 4 

ou seja, com a presença de 1/3 dos membros habilitados da Plenária,(total de 30 membros) com a 5 

seguinte pauta: 1- Seminário sobre Crise Hídrica – CBH-BG; Houve a inclusão de 2 (dois) itens: 6 

2- Sede do CBH-BG – AGEVAP; 3 – Participação no 8° Fórum Mundial das Águas e no 7 

FAMA. 2 - O presidente Izidro Arthou aprovou com a Plenária os itens da pauta e fez a inversão 8 

dos itens começando a reunião com a discussão sobre as possibilidades de localização para a 9 

sede descentralizada da AGEVAP, que atenderá aos Comitês da Baía de Guanabara e ao da Baía 10 

da Ilha Grande. A representante da SEA/SUBAI, Lívia Soalheiro e a representante da SEA/ 11 

INEA Gisela Torres Homem, comunicaram que no Serviço de Apoio aos Comitês- SUBAI-12 

INEA tem uma mesa com computador à disposição da AGEVAP, para que a pessoa selecionada 13 

para atender o Contrato de Gestão 002/2017 fique instalada nos primeiros dias para a transição 14 

dos trabalhos e dos documentos do CBH-BG para a entidade delegatária. O presidente Izidro 15 

Arthou disse que pensa em separar uma verba para alugar a sede com sala de reuniões para o 16 

estabelecimento definitivo do Comitê BG e a assessoria da AGEVAP. Ralph Rodrigues, 17 

representante das Águas de Niterói, disse que conversou com o superintendente da Baía de 18 

Guanabara – INEA-SUPBG/Niterói, Paulo Cunha, sobre um galpão enorme em Niterói que está 19 

vazio e poderia abrigar a sede do CBH-BG. Ralph Rodrigues falou que este galpão fica próximo 20 

a SUPBG/Niterói. O presidente Izidro Arthou disse que gostaria de dividir esta sua preocupação 21 

de estabelecer a sede com os membros da Plenária, e pediu a colaboração de todos. Nelson Reis, 22 

representante da OMA-Brasil, sugeriu que a sede do Comitê ficasse no Clube de Engenharia. 23 

Joyce Carvalho, representante da EMBRAPA SOLOS, perguntou se o Comitê não teria outras 24 

prioridades a serem realizadas antes do aluguel da sede. Joyce sugeriu que fosse feita uma lista 25 

de prioridades a serem realizadas com a verba do Comitê. Lívia Soalheiro foi questionada sobre 26 

o pagamento da entidade delegatária, e explicou como funciona o Contrato de Gestão com a 27 

entidade delegatária, cujos pagamentos são feitos por serviços prestados em 3 (três)parcelas 28 

anuais de 4 (quatro) em 4 (quatro) meses. Informou que a AGEVAP já está se ambientando ao 29 

Contrato de Gestão 002/2017 com o INEA, inclusive com a presença hoje do seu representante 30 

Kleiton Gomes nesta reunião, quando foi apresentado aos membros. A Plenária fez alguns 31 

questionamentos sobre o início da atuação da AGEVAP como entidade delegatária ao Kleiton, 32 
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mas sua resposta foi que estava somente como ouvinte da reunião. A AGEVAP iria abrir um 33 

edital para a contratação da pessoa para o atendimento aos Comitês BG e BIG no CG 002/2017, 34 

e será necessário aguardar mais um pouco.  O professor João Alfredo Sertã, representante da 35 

ABES-RJ, teve de sair da reunião neste momento, devido a um compromisso, e agradeceu a cada 36 

membro da Plenária o empenho na contratação da entidade delegatária AGEVAP. José Paulo 37 

Azevedo, representante da UFRJ, falou sobre a importância em investir na videoconferência para 38 

a nova sede do CBH-BG, o que evitará o deslocamento difícil para alguns membros. Maria 39 

Aparecida, representante da Prefeitura Municipal de Magé, perguntou como seria o controle do 40 

quórum das reuniões realizadas por videoconferências.  Ralph Rodrigues explicou que existem 41 

equipamentos modernos com identificações pessoais do tipo do link dedicado (internet 42 

corporativa). José Paulo Azevedo sugeriu que fosse feita uma reunião teste, e a partir desta 43 

fossem criadas as regras para as reuniões com o link dedicado. Ralph Rodrigues se ofereceu para 44 

ser o coordenador do link e solicitou que os e.mails da diretoria ampliada do BG fossem 45 

encaminhados a ele para que direcione estes links, e ele seja o organizador desta reunião teste. 46 

Gisela disse que tão logo a reunião de diretoria ampliada fosse marcada, ela enviaria os emails da 47 

diretoria e dos coordenadores para o Ralph Rodrigues. 1 - O presidente Izidro Arthou lembrou 48 

que o grupo de trabalho do Seminário sobre a Crise Hídrica foi criado na 50ª. Reunião Ordinária 49 

de 20.12.17, porém ainda não se reuniu porque ele estava de férias. Izidro Arthou redistribuiu a 50 

folha com os temas sugeridos para este Seminário, e solicitou que todos fizessem o dever de casa 51 

enviando as sugestões sobre os temas para o seu e.mail. Izidro Arthou falou que os temas 52 

sugeridos por ele são baseados em reuniões passadas. Será necessário estudar a legislação atual 53 

para modificar/atualizar estes temas. José Paulo Azevedo disse que a CTIG do CBH-BG tinha 54 

como missão cuidar destes assuntos, mas como está esvaziada terá de aguardar o processo 55 

eleitoral terminar para recompor esta câmara técnica. Maria Aparecida disse que as Prefeituras 56 

da baixada têm de saber a importância das suas participações no Comitê BG, pois os grandes 57 

impactos na bacia hidrográfica da Região V são causados na maioria das vezes por estas 58 

Prefeituras. Adriana Bocaiúva, representante da AMALGA, falou que a carta convite de 59 

participação a ser encaminhada pelo Comitê às Prefeituras não deveria ser generalizada, mas sim 60 

direcionada à pessoa que poderá se envolver com os assuntos referentes ao seu município no 61 

Comitê. José Paulo Azevedo sugeriu que se faça um mapeamento das Prefeituras para que a 62 

carta convite seja entregue à pessoa certa, juntamente com um discurso convincente sobre a 63 

importância da participação no CBH-BG. João Alberto Ribeiro, representante da Prefeitura de 64 
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Cachoeiras de Macacu disse que o COMLESTE está funcionando bem, e que no dia 22.02.18 a 65 

reunião com eles será em Cachoeiras de Macacu. João Alberto enfatizou a necessidade do 66 

comparecimento do presidente Izidro Artou nesta reunião para fazer uma apresentação sobre a 67 

Baía de Guanabara.  Nelson Reis solicitou que fosse feita a atualização do site do Comitê BG 68 

para que o Edital do Processo Eleitoral fosse divulgado em mais um site, transmitindo celeridade 69 

às Prefeituras. José Paulo Azevedo questionou sobre a necessidade de quórum para as reuniões, 70 

já que no novo Regimento Interno esta questão já tinha sido resolvida. O presidente Izidro 71 

Arthou solicitou que a gravação da R.E. do dia 23.10.17, que aprovou o Regimento Interno, 72 

fosse revista para conferir se haverá necessidade de alguma modificação no item sobre o quórum 73 

necessário nas reuniões. Gisela consultou o R.I. aprovado em 23.10.17, e constatou que o Art° 74 

8°, § 8° foi aprovado da seguinte forma; “ O quórum da Plenária será determinado pelo número 75 

de membros habilitados em seu respectivo mandato, e não pelo número de vagas disponíveis 76 

para sua composição”. Este assunto ficou esclarecido. O presidente Izidro Arthou voltou ao tema 77 

do Seminário e revisou com a Plenária os demais itens sugeridos por ele constantes na folha 78 

distribuída aos membros presentes.  3 – O presidente Izidro Arthou falou sobre a participação no 79 

8° Fórum Mundial e no FAMA, e que o CBH-BG não tinha um plano de trabalho, além dele não 80 

saber se havia dinheiro no caixa do Comitê para o pagamento das inscrições. Gisela falou que 81 

tendo em vista que o assunto iria ser discutido nesta R.E., ela fez o levantamento junto ao setor 82 

responsável do INEA, e de acordo com a resolução do CBH-BG n° 043/17 que “aprova a 83 

participação de membros em eventos oficiais”, havia um saldo de R$ 87.084,87 (oitenta e sete 84 

mil e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). José Paulo Azevedo, Lívia Soalheiro e 85 

Nélson Reis disseram que já estavam inscritos no 8° Fórum. Joyce Carvalho, representante da 86 

EMBRAPA disse que a agenda do 8° Fórum já estava fechada e não sabia como o CBH-BG 87 

poderia participar.  Adriana Bocaiúva, representante da AMALGA disse que a agenda do FAMA 88 

– Fórum Alternativo não estava fechada, e que ela tinha conversado com alguns membros do 89 

FAMA que estão precisando do apoio do CBH-BG, além da participação do Comitê na reunião 90 

do CERHI-RJ de 17.01.18, onde o FAMA fará uma apresentação. José Paulo Azevedo falou 91 

novamente sobre a elaboração de uma proposta do CBH-BG para ser levada ao Fórum, a partir 92 

desta apresentação do FAMA na reunião do CERHI-RJ. José Paulo Azevedo disse que seria uma 93 

oportunidade para trazer as pessoas do FAMA para a composição do Comitê BG no biênio 2018-94 

2020. O presidente Izidro Arthou comunicou que estará com o procurador José Maximino nos 95 

dias 23 e 24 de janeiro na reunião do Fórum Nacional em Florianópolis. Carlos Viveiros, 96 
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representante do Clube Naval falou que é contra a participação do MP nos assuntos do CBH-BG, 97 

e que os esforços do Comitê deveriam ser para atrair as participações das universidades, 98 

academias, engenheiros para caminharem juntos com o Comitê. O presidente Izidro Arthou falou 99 

que a sua participação nesta reunião em Florianópolis é devido ao fato do MP ter sido chamado 100 

para resolver uma questão jurídica do Comitê BG sobre o arresto do dinheiro da cobrança pelo 101 

uso dos recursos hídricos. O MP conseguiu resolvê-la, assim como colabora com outros assuntos 102 

pertinentes, e cobra do Comitê as questões que têm de ser resolvidas por ele.  O presidente Izidro 103 

Arthou perguntou à Plenária se valia a pena ir ao 8° Fórum Mundial e ao FAMA.  A resposta 104 

unânime foi sim. Então, Izidro Arthou aprovou as participações dos candidatos no 8° Fórum 105 

Mundial e no FAMA, de acordo com o saldo da Resolução BG n° 043/2017 da seguinte forma: 106 

José Paulo Azevedo, da UFRJ, terá as diárias pagas pelo CBH-BG; Adriana Bocaiúva, da 107 

AMALGA terá as diárias pagas pelo CBH-BG; Ralphy Rodrigues, das Águas de Niterói, terá a 108 

passagem aérea e as diárias pagas pelo CBH-BG; Carlos Viveiros, do Clube Naval Piraquê, terá 109 

a passagem aérea, diárias e a inscrição no 8° Fórum pagas pelo CBH-BG; João Alberto Ribeiro, 110 

da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, terá a passagem aérea, diárias e a inscrição no 8° Fórum 111 

Mundial pagos pelo CBH-BG; o presidente Izidro Arthou terá a passagem aérea, diárias e a 112 

inscrição no 8° Fórum pagas pelo CBH-BG. Gisela falou que irá encaminhar amanhã a lista dos 113 

membros do CBH-BG que irão aos Fóruns ao setor financeiro do INEA com cópia para a 114 

AGEVAP para as providências necessárias. O Sr. Alexandre Braga disse que o Inea encaminhou 115 

para o CBH-BG um estudo elaborado pela secretaria de urbanismo de Niterói, sugerindo a a 116 

alteração da FMP da Laguna de Itaipu e que foi criada dentro da diretoria do CBH-BG, e estudo 117 

foi analisado e recebeu parecer conclusivo pela não aprovação do estudo encaminhado pela 118 

secretaria de urbanismo de Niterói e que a plenária do BH-BG aprovou pela rejeição da proposta 119 

alteração da FMP da laguna de Itaipu. Não havendo mais nada a deliberar, o presidente Izidro 120 

Arthou encerrou a reunião às 18:30 h. 121 

 122 

                                                                       Izidro Paes Leme Arthou 123 

                                                          Presidente do Comitê Baía de Guanabara  124 

 125 

LISTA DE PRESENÇA: 126 
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PODER PÚBLICO: EMBRAPA SOLOS – Joyce Guimarães Monteiro; INEA – Gisela Torres 127 

Homem; SEA – Lívia Soalheiro e Romano; Prefeitura de Magé – Maria Aparecida de Resende; 128 

Prefeitura de Cachoeiras de Macacu – João Alberto Ribeiro. SOCIEDADE CIVIL: Movimento 129 

Pro-Restinga – Izidro Paes Leme Arthou; OMA – Brasil – Nélson Reis; UFRJ – José Paulo 130 

Azevedo; AMALGA – Adriana Bocaiúva; Bicuda Ecológica – Rejany dos Santos; ABES-RJ – 131 

José Alfredo Sertã. USUÁRIOS: Clube Naval – Carlos Buarque Viveiros da Silva; CEDAE – 132 

Mayná Coutinho; ACIBARRINHA – representante substituto; Águas de Niterói – Ralph 133 

Rodrigues. CONVIDADOS: AGEVAP – Kleiton Gomes; VIVA Cosme Velho – Antônio 134 

Guedes. 135 


