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APROVADA EM 01/07/2021. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 

PLENÁRIA DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE 2 

GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ 3 

–GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia vinte e cinco de março de 2021, quinta-4 

feira às 13h30 por videoconferência, reuniu-se a Plenária do CBH-BG com a 5 

seguinte pauta: 1) Aprovação da pauta; 2) Aprovação das atas de 19/11/2020, 6 

21/12/2020, 21/01/2021 e 11/02/2021; 3) Apresentação da Prestação de 7 

contas 2020, Relatório de atividades 2020 e Plano de Trabalho 2021; 4) 8 

Apreciação de solicitação de reembolso para representação do CBH-BG 9 

em evento do PROSEGH; 5) Apreciação da Resolução de criação do GTA 10 

Saneamento da Comunidade dos Cabritos; 6) Apreciação da Resolução de 11 

criação da CT Saneamento Ambiental; 7) Pactuação entre diretoria e 12 

coordenações de Subcomitês do funcionamento da secretaria executiva 13 

considerando eventual apoio de membros dos EPs e seleção de novos 14 

funcionários; 8) Indicações do CBH-BG para CTs e GT FUNDRHI para o 15 

CERHI-RJ; 9) Posicionamento do CBH-BG em relação ao edital de 16 

concessão da CEDAE e intervenções relacionadas ao saneamento no 17 

sistema Lagunar de Jacarepaguá; 10) Contratação de estagiário técnico; 9) 18 

Informes gerais. Christianne Bernardo da Silva solicitou que fosse apresentada 19 

a pauta para que fosse iniciada a reunião. 1) Aprovação da pauta: Foi 20 

apresentada a pauta da reunião, sendo esclarecido que os itens 8 e 9 foram 21 

acrescentados. José Miguel da Silva falou sobre uma pauta que gostaria que 22 

fosse discutida na CTIV do CERHI-RJ e não sabia se caberia acrescentar, sendo 23 

informado que haveria um item para tratar especificamente do tema. A pauta foi 24 

aprovada. 2) Aprovação das atas de 19/11/2020, 21/12/2020: Foi informado 25 

que foram recebidas considerações apenas de Christianne. Foi solicitado que se 26 

informasse no chat a concordância com a aprovação das atas. As atas foram 27 

aprovadas. 3) Apresentação da Prestação de contas 2020, Relatório de 28 

atividades 2020 e Plano de Trabalho 2021: Ana Costa realizou a apresentação 29 

do item. Jacqueline Guerreiro indicou que desde a gestão retrasada vem sendo 30 

pontuada a necessidade de que a delegatária apresentasse uma matriz de 31 

indicadores e que é importante que todo o CBH-BG se aproprie dessa matriz 32 

para que quando haja a aplicação do questionário saibam como responder. 33 

Frederico Menezes colocou que acredita que a apresentação foi muito rápida, 34 

se seria possível reapresentar os quatro slides finais. Ana reapresentou os itens, 35 

esclarecendo que algumas ações precisam ser revisadas internamente para ver 36 

se tudo está adequado e que enviará o material posteriormente. Christianne leu 37 

o questionamento apresentado por José Paulo Azevedo sobre qual era a ação 38 

que constava para o município de Magé, sendo respondido por Ana que era o 39 

Plano Municipal de Saneamento Básico. Maria Aparecida Resende colocou que 40 



 

 

 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

a ação no município de Magé estava ainda indefinida e a Agevap ficou de 41 

consultar o INEA sobre a utilização do recurso em outro projeto, mas não 42 

obtiveram qualquer informação nova sobre o assunto, afirmando que houve 43 

contato de Amanda Rodrigues da secretaria executiva para que pudessem 44 

pensar como aplicar o recurso, mas que não sabe se poderão realizar a reunião 45 

prevista no dia seguinte em virtude da mudança dos feriados, mas que a 46 

definição da ação ainda está em aberto, pois há interesse também em realizar o 47 

Plano de Recursos Hídricos do município. Ana colocou que pretende participar 48 

desta reunião. Christianne questionou se deveriam formalizar o questionamento 49 

ao INEA por carta. José Miguel falou que não considera necessário questionar 50 

nada ao INEA, uma vez que isto já foi deliberado, pontuando que gostaria de 51 

chamar a atenção para o aspecto de que há a aprovação de uma coisa em 52 

plenária e depois há uma conversa com técnico da Agevap, colocando que “o 53 

poste não pode nunca mijar no cachorro” e que a Agevap é contratada para 54 

executar deliberação do comitê, não para dizer “não pode”, pois depois o dinheiro 55 

está na conta da Agevap. José Paulo afirmou que a fonte de recursos original 56 

não é a mesma, não são dos 70% previstos para saneamento. Frederico 57 

questionou porque isto está sendo um problema para Magé, visto que estão 58 

realizando o PMSB para o Rio de Janeiro se também está sendo privatizado.  59 

Alexandre Braga colocou que esta questão dos 70% já vem sendo discutido há 60 

mais de uma década. Alexandre também pediu que fosse registrado em ata que 61 

o Escritório de Projetos foi a mudança angular para que está ocorrendo no 62 

atendimento aos subcomitês, deixando seus elogios ao trabalho que vem sendo 63 

realizado e completou sua fala deixando seu apoio ao pedido de Maria 64 

Aparecida. Ana afirmou que houve uma consulta ao INEA, mas que não sabe se 65 

houve retorno sobre isso, então verificaria com Kleiton Gomes se isto aconteceu 66 

e que irá verificar sobre a possibilidade de realizarem a reunião com Magé para 67 

deliberar sobre o recurso. Christianne pediu que ficasse registrado como 68 

encaminhamento que o CBH-BG deveria retomar o andamento da revisão do 69 

plano de saneamento básico de Magé o mais rápido possível. Jacqueline 70 

solicitou que ficasse registrado em ata o pedido de que a Rio Aguas apresente 71 

informação e posicionamento acerca do que está sendo discutindo. José Miguel 72 

recordou que o recurso já havia sido liberado pelo INEA e estava na conta da 73 

delegatária. Christianne pontuou que o recurso esteva liberado, mas que a ação 74 

poderia ser modificada, isto que estava em discussão. Ana se comprometeu a 75 

viabilizar a execução deste recurso o mais rápido possível, reconhecendo os 76 

prejuízos que aconteceram e impossibilitaram este andamento. Ana recordou 77 

que houve a publicação do Atlas do CBH-BG como produto do Escritório de 78 

Projetos e aproveitou a oportunidade solicitando que Mércia Anselmo se 79 

apresentasse, pois ela é a nova integrante da equipe como profissional de 80 
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comunicação. Mércia fez uma breve apresentação, agradecendo pela 81 

receptividade do comitê. Christianne agradeceu a Mércia, ressaltando que o 82 

lançamento teve grande visibilidade, coisa que havia sendo muito difícil para o 83 

CBH-BG alcançar. 4) Apreciação de solicitação de reembolso para 84 

representação do CBH-BG em evento do PROSEGH; Christianne esclareceu 85 

que foi convidada a representar o CBH-BG em evento do PROSEGH e, como 86 

era distante e não poderia dirigir por estar acompanhando uma reunião do 87 

subcomitê Jacarepaguá pelo celular, utilizou uber como meio de transporte para 88 

ir e retornar da reunião. Christianne recordou que o Regimento Interno traz a 89 

previsão de reembolso, desde que aprovada em plenária. O reembolso foi 90 

aprovado. 5) Apreciação da Resolução de criação do GTA Saneamento da 91 

Comunidade dos Cabritos: Andreia Coutinho realizou a projeção da primeira 92 

resolução e Halphy Rodrigues realizou a leitura, contextualizando o item. Foi 93 

questionado se o correto seria GA ou GTA, sendo acordada a uniformização em 94 

GTA. Jacqueline esclareceu que grupo de acompanhamento é muito mais que 95 

estar paralelo, mas que deve ser entendido no sentido de se envolver e participar 96 

do trabalho de forma ativa. A resolução foi aprovada. Amanda Jevoux informou 97 

que está tudo no prazo nesta obra e que estão realizando o acompanhamento. 98 

Christianne agradeceu e deu boas vindas para a Amanda que agora irá participar 99 

do CBH-BG e diretoria como representante da Prefeitura de Niterói no lugar de 100 

Raquel Cruz. 6) Apreciação da Resolução de criação da CT Saneamento 101 

Ambiental: Andreia Coutinho realizou a projeção da resolução e Halphy realizou 102 

a contextualização e leitura. José Miguel solicitou que esta câmara se debruce 103 

sobre o relatório do GT Chorume e que deveria ser repensada a questão da 104 

paridade, porque enquanto os subcomitês lagunares todos possuía apenas uma 105 

prefeitura, no caso do Leste e Oeste há vários municípios integrando as regiões. 106 

Frederico colocou que concordava com a questão de se repensar a paridade, 107 

porque é importante a participação de todos os municípios, acrescentando que 108 

deveria haver um considerando sobre a definição de saneamento ambiental. 109 

Maria Teresa Gouveia sugeriu que fosse utilizada a definição da FioCruz. 110 

Frederico também questionou se os grupos de trabalho dos subcomitês 111 

continuariam, sendo informado que a criação da CT não exclui a necessidade 112 

dos grupos dos subcomitês. José Miguel sugeriu que sejam incluídos o máximo 113 

de municípios na participação do CTSAM, buscando uma aproximação com os 114 

municípios que estão afastados do CBH-BG. Flávia Lanari colocou que acredita 115 

que há pouca informação sobre o futuro do saneamento com a questão da 116 

privatização e do Rio Metrópole, então acredita que é preciso se atualizar sobre 117 

o assunto para que não se criem resoluções e discussões que não poderão ser 118 

levadas a diante. José Paulo e Halphy sugerem que sejam convidados todos os 119 

municípios de acordo com o interesse de cada subcomitê. Christianne recordou 120 
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que os municípios podem ser convidados para o CTSAM, mesmo que não sejam 121 

incluídos como participantes. Alexandre Braga solicitou que fosse invertida a 122 

pauta para homologar a participação de Amanda Jevoux como participante da 123 

coordenação pelo subcomitê Itaipu-Piratininga. Christianne informou que teria 124 

que se retirar da reunião por um momento, solicitando que alguém a substituísse. 125 

Vera Chevalier disse que continuaria com a pauta. 10) Contratação de 126 

estagiário técnico: Vera Chevalier solicitou que os subcomitês indicassem o 127 

ramo preferência e perfil desejado dos estagiários técnicos para que 128 

prosseguissem com a contratação. Ana esclareceu que pelo CIEE é mais fácil a 129 

contratação do que por meio de parceria com as universidades, pois já é o 130 

procedimento utilizado geralmente. Ana informou que poderia verificar qual o 131 

prazo que leva para contratação destes estagiários pelo CIEE. 7) Pactuação 132 

entre diretoria e coordenações de Subcomitês do funcionamento da 133 

secretaria executiva considerando eventual apoio de membros dos EPs e 134 

seleção de novos funcionários: José Paulo falou que existe uma demanda 135 

crescente de trabalho, mas que não acredita que é por meio do escritório de 136 

projetos que isto deve ser resolvido. Ana contextualizou a movimentação que 137 

aconteceu e que está em andamento o processo para contratação de um 138 

temporário para a vaga da Lohana, que estava lotada em Maricá e está indo para 139 

a vaga do Contrato de Gestão, colocando que acredita que o profissional estaria 140 

iniciando em julho. Sobre a nova meta de desembolso, Ana pontuou que 141 

precisam ser executadas as demandas, acrescentando que pensou em uma 142 

divisão das atividades de acordo com o que acredita que seria o profissional mais 143 

indicado para atender a cada demanda, afirmando que irá enviar a proposta por 144 

e-mail. Mayná Coutinho fez uma contextualização quanto ao ponto referente aos 145 

estagiários no subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas, afirmando que gostariam 146 

que isto fosse resolvido da forma mais célere possível. José Paulo disse que 147 

acredita que a comunicação interna deve ser melhorada, levando esta questão 148 

de utilização dos membros do Escritório de Projetos às plenárias do subcomitês, 149 

mas que a situação pode ser sustentável, principalmente com a entrada de novos 150 

estagiários. Frederico considerou uma falha grave esta redistribuição de 151 

demandas, pois a secretaria executiva está deixando de atender um contrato 152 

para atender outro. Ana esclareceu que tudo que existe é o Contrato de Gestão 153 

e que no Escritório de Projetos ou no Contrato de Gestão, a forma de entrada foi 154 

a mesma, com a diferença que quem está no Escritório de Projetos atende a um 155 

projeto e quem está no Contrato de Gestão atende a vários projetos e que a 156 

Agevap, por utilizar dinheiro público, não possui autonomia para contratação de 157 

profissionais sem ser por processo seletivo e que isto leva tempo para poder ser 158 

executado, pois ela deve seguir os princípios da administração pública para essa 159 

contratação. 8) Indicações do CBH-BG para CTs e GT FUNDRHI para o 160 
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CERHI-RJ: Christianne solicitou que fosse projetada a tabela com as indicações 161 

para as CTs e GT FUNDRHI do CERHI-RJ, pontuando que as inscrições foram 162 

abertas a todos, mas que dentre os inscritos foram utilizados alguns critérios 163 

para que se chegasse à representação indicada. Com isso, foram indicados: 164 

Frederico Menezes Coelho, do subcomitê Oeste, para a Câmara Técnica de 165 

Águas Subterrâneas – CTAS; José Miguel da Silva, do subcomitê Oeste, para 166 

as Câmaras Técnicas de Infraestrutura Verde – CTIV e Institucional e Legal – 167 

CTIL; Elane Maria Farias de Carvalho, do subcomitê Maricá-Guarapina, para a 168 

Câmara Técnica Instrumentos de Gestão – CTIG; e Christianne Bernardo da 169 

Silva, do subcomitê Jacarepaguá e presidente do CBH-BG, para o Grupo de 170 

Trabalho do Fundo Estadual  de Recursos Hídricos – GT FUNDRHI. 9) 171 

Posicionamento do CBH-BG em relação ao edital de concessão da CEDAE 172 

e intervenções relacionadas ao saneamento no sistema Lagunar de 173 

Jacarepaguá: Christianne solicitou que fossem apresentados por Patrick 174 

Moraes os encaminhamentos realizados pelo subcomitê Jacarepaguá. Patrick 175 

realizou uma breve contextualização, colocando que estes encaminhamentos 176 

vieram principalmente de uma reunião com os professores Adacto e Eloísa 177 

Torres e estes foram pensados como forma de pleitear algumas questões com 178 

a concessão da CEDAE no sistema lagunar. Christianne acrescentou que houve 179 

uma reunião com a participação de vários atores em que foi pensado o que o 180 

CBH-BG e os outros atores poderiam contribuir para direcionar e ajudar os 181 

trabalhos que serão realizados pela concessionária. Jorge Muniz colocou que 182 

acredita que seria interessante ampliar esta discussão para todos os subcomitês. 183 

Christianne expôs que acredita ser interessante sim que cada subcomitê 184 

proceda com uma reunião semelhante para que busque entender como pode 185 

participar deste processo. José Paulo parabenizou pela iniciativa, acrescentando 186 

que gostaria que as ações que fossem pertinentes fossem incorporadas também 187 

pelo GTA-Plano. Maria Teresa questionou se as intervenções sobre educação 188 

ambiental consideraram a escolha da comunidade envolvida, pois se não fosse, 189 

seria interessante realizar esta aproximação. Christianne informou que todas as 190 

ações ainda passariam pela CTEM e que ainda estavam em discussão 191 

preliminar. Frederico informou que o saneamento na AP4, em Jacarepaguá, já 192 

está bem mais avançado que em outros locais, como o Oeste. Christianne 193 

esclareceu aos presentes que não estava reivindicando autoria de nenhuma 194 

reunião ou dos encaminhamentos, mas que estava falando em nome de um 195 

coletivo, que é o que se faz em um comitê de bacias. 9) Informes gerais: José 196 

Miguel informou a todos haverá inauguração da ETA Campos Elíseos às 10h no 197 

dia 05/04/2021. Halphy pediu que os subcomitês deem andamento para a 198 

composição da CT Saneamento. 199 
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CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA 201 

Presidente do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos 202 

Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá 203 

 204 

Encaminhamentos: 205 

 206 

1) Realizar reunião para andamento do PMSB de Magé; 207 

2) Realizar o reembolso de Christianne Bernardo da Silva no evento PROSEGH. 208 

3) Utilizar  o conceito adotado pela Fiocruz e Funasa na resolução da CTSAN e 209 

publicar; 210 

4) Direcionar resolução da CTSAM, quando publicada, aos coordenadores dos 211 

SC pois tem prazo de 30 dias para indicar representante e mobilizar o município; 212 

5) Incluir na pauta da primeira reunião da CTSAM o relatório do GT Chorume; 213 

6) Enviar a proposta de planejamento de equipe aos coordenadores e diretoria; 214 

7) Contratação de estagiários técnicos; 215 

8) Incluir os feriados  antecipados no calendário do CBH-BG; 216 

9) Agendar reunião CBH-BG com Paulo de Tarso CERHI; 217 

10) Agendar reunião Diretoria Colegiada do CBH-BG; 218 

11) Substituir na resolução do Cabrito GT por GTA e publicar. 219 

 220 

 221 

Lista de presença: 222 

 223 

Conselho Regional de Biologia – CRBio   – Maria Teresa de Jesus Gouveia; 224 

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ – Anderson 225 

Barros; Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS – Camila 226 

Nascimento de Souza Cruz; Prefeitura Municipal de Magé – Maria Aparecida de 227 

Souza Resende e Aline Ferreira; Prefeitura Municipal de Tanguá – Elielson Silva; 228 

Prefeitura de Niterói – Administração da Região Oceânica – Amanda Jevoux; 229 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE – Mayná Coutinho; Zona 230 

Oeste Mais Saneamento – Iara da silva de Almeida; Águas de Niterói – Halphy 231 

Rodrigues; Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca – ACIBARRA – 232 

Donato Velloso; Rio de Janeiro Refrescos – Heider D. Vieira;  Sindicato dos 233 

Pescadores Profissionais, Pescadores Artesanais, Aprendizes de Pesca, 234 

Pescadores Amadores, Maricultores, Aqüicultores, Piscicultores – SINDPESCA 235 

– Alexandre Anderson de Souza; Associação Livre de Aquicultura e Pesca de 236 

Itaipuaçu – ALAPI - Paulo Cardoso da Silva; 123º Escoteiros do Mar  - Gilmar 237 

Martins Teles; Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara – AHOMAR - 238 

Edna Araujo.; Movimento Pró-Restinga – Izidro Paes Leme Arthou; Associação 239 
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de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá – APALMA – Flávia Lanari 240 

Coelho; Conselho Comunitário da Região Oceânica – CCRON – Alexandre 241 

Braga; Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência – 242 

IFEC  – Martha Christina Lopes Pinho dos Anjos; Associação; Associação 243 

Ecocidade – José Miguel da Silva e Leandro Travassos; Associação 244 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Mobilidade e Ambiental 245 

Brasil – OMA Brasil – José Paulo Azevedo e Jacqueline Guerreiro; Instituto 246 

Brasileiro de Direito Ambiental – IBDA – Magno Neves Barbosa; Rede CCAP - 247 

Rede de Empreendedores Sociais para o Desenvolvimento Socialmente Justo, 248 

Democrático e Sustentável – Rejany Ferreira dos Santos; Universidade Nova 249 

Iguaçu – UNIG – Paula Soares; Trama Ecológica – Helan Nogueira; Associação 250 

de Moradores e Amigos – Viva Cosme Velho – Maria da Silveira Lobo e Luciana 251 

Falcão; Associação Projeto Lagoa de Marapendi – Ecomarapendi – Vera Maria 252 

de Rossi Chavalier; Associação de Moradores do Alto da Gávea – AMALGA – 253 

Adriana Bocaiuva; 57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – 254 

Christianne Bernardo da Silva; Instituto De Estudos Dos Direitos Humanos E Do 255 

Meio Ambiente – IEDHMA – Silvana Di Lulio Moreira e Sandra Beltrão; Instituto 256 

Terrazul – Cynthia Souza; Pacto de Resgate Ambiental – Paulo Rodriguez; 257 

Convidados:  Cedae – Jorge Muniz; Cedae – Frederico Menezes Coelho; Cedae 258 

– Leonardo Canto. Secretaria Executiva (Agevap): Aldemir Gomes, Ana Costa, 259 

Andreia Coutinho, Carolina Martins, Gabriel Macedo, Lucas Pacheco, Mércia 260 

Ribeiro, Patrick Souza. 261 


