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APROVAÇÃO 31/03/2022 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ DA RE-1 

GIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE 2 

MARICÁ E JACAREPAGUÁ –GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 21 de dezembro de 2021, 3 

terça - feira às 13h30, por videoconferência, se reuniu o Comitê em uma reunião Ordinária 4 

com as seguintes pautas: 1) Aprovação da pauta - Destinação de Verba para material 5 

de divulgação/ informações; Formulário Avaliativo 2021; 2) Apreciação das atas de 6 

23/09/2021 e 14/10/2021; 3) Apresentação de proposta de tratamento ambiental de 7 

águas nos sistemas lagunares - Apresentação Mirian Crapez e Nunu Silva; 4) Apre-8 

sentação dos programas de monitoramento pelo INEA; 5)Turismo e Recursos Hídri-9 

cos; 6) Apreciação da Resolução de Criação do GA Monitoramento quali-quanti; 7) 10 

Apreciação da Resolução de Criação do GT OGA; 9) Apreciação da Resolução sobre 11 

o GTA Infraestrutura Verde; 12) Calendário 2022; 11) Apreciação da Resolução da re-12 

tificação das resoluções de GTAs. A reunião foi iniciada às 13h30. Foi solicitada a inver-13 

são de pauta em respeito à apresentação dos convidados. Os presentes concordaram. 3) 14 

Apresentação de proposta de tratamento ambiental de águas nos sistemas lagunares 15 

- Apresentação Mirian Crapez e Nunu Silva: Nuno Cunha e Silva iniciou a apresentação 16 

dizendo que não iria realizar uma projeção e informou que focariam no estado do Rio de 17 

Janeiro e que Mirian Araujo Carlos Crapez iria realizar a apresentação. Mirian falou sobre 18 

a proposta de tratamento ambiental de águas nos sistemas lagunares. Ricardo Amaral Re-19 

mer falou sobre a Biotecam, que é uma startup encubada na UFRJ que tem por objetivo a 20 

recuperação de áreas ambientais. Ricardo apresentou o exemplo do Parque Burle Marx em 21 

São Paulo que promoveu a deseutrofização total do lago. Foi questionado o papel dos pro-22 

bióticos e Mirian disse que o papel do probiótico é reestabelecer a cadeia alimentar. Maria 23 

Lobo perguntou se eles faziam alguma ação com a Phytorestore e foi esclarecido que não. 24 

Agenor Silva perguntou se havia algum efeito colateral em decorrência do pulmão e foi dito 25 

que não foi identificado, que há a formação de lodo algumas vezes, mas isto já tem sido 26 

corrigido. Frederico Menezes questionou os efeitos dos micro-organismos e como era a 27 

questão das bolhas e foi esclarecido que são feitos filmes finos de líquidos que saturam 28 

com o processo de transferência. André Leone questionou se o probiótico consegue degra-29 

dar a camada mais superficial de lodo e Nuno esclareceu que em Niterói o foco era justa-30 

mente o lodo.  4) Apresentação dos programas de monitoramento pelo INEA: André 31 

projetou a apresentação e Anna Karolina Amaro iniciou a apresentação. Christianne solici-32 

tou que as questões fossem feitas pela caixa de diálogo. Christianne leu a questão de Maria 33 

Lobo sobre a localização dos pontos no subcomitê oeste e se as amostras serão coletadas 34 

apenas na água doce ou também na salgada, acrescentando que também não foram pon-35 

tuados os locais, apenas quantificou os números de pontos de coleta. Maria levantou tam-36 

bém se seria importante monitorar o índice DRSAI nos novos 20 pontos da RH-V nas áreas 37 

de impacto. André concordou com a importância da parceria com a FioCruz. Foi questio-38 

nado como está a integração dos sistemas de informação de qualidade e quantidade de 39 

água, sendo esclarecido que o Plano Estadual de Segurança Hídrica irá fazer esta integra-40 

ção, podendo ser realizada uma reunião para explicar o processo. José Paulo comentou a 41 

importância da parceria com universidades e a função da FAPERJ e propôs à André apre-42 
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sentar a questão do ITA para a Câmara Técnica de Instrumento de Gestão. Halphy Rodri-43 

gues anunciou a conquista da bandeira azul na Praia do Sossego. Eloísa Torres citou algu-44 

mas sugestões da CTSAM sobre a apresentação de André, com interesse nos resultados 45 

do monitoramento de derramamento de óleo da Transpetro na Baia de Guanabara e dos 46 

demais corpos lagunares. Finalizou lembrando a questão dos microplásticos. 1) Aprovação 47 

da pauta - Destinação de Verba para material de divulgação/ informações; Formulário 48 

Avaliativo 2021: Christianne perguntou se alguém seria contra a inclusão dos dois itens. 49 

Houve concordância dos presentes sobre a inclusão das pautas. 2) Apreciação das atas 50 

de 23/09/2021 e 14/10/2021: Halphy solicita uma pequena correção na ata do dia 14/10. 51 

As atas foram aprovadas. 3) Formulário Avaliativo 2021: Jaqueline Guerreiro falou a res-52 

peito do processo participativo de construção de um novo questionário, pois o anterior não 53 

estaria atendendo as expectativas. Seguiu dizendo que houve poucas contribuições dos 54 

subcomitês e ressaltou que há demanda em realizar avaliação das instâncias de atuação. 55 

Halphy citou as características da avaliação. Ana Costa projetou a contrato para esclarecer 56 

a meta. José Paulo sugeriu que o formulário seja enviado para cada membro das instancias 57 

e não incluir colegiado, visto que estes já foram avaliados. Ana apresentou os novos espe-58 

cialistas da Agevap. 5)Turismo e Recursos Hídricos: Ana informou que Saito, quem iria 59 

apresentar a pauta, não poderá participar em virtude do horário. Christianne propôs debater 60 

em uma reunião do próximo ano. 6) Apreciação da Resolução de Criação do GTA Moni-61 

toramento qualiquantitativo: Marcos Basbaum falou sobre a votação da criação de câ-62 

mara técnica para quatro grupos de trabalho, para ampliar a atuação do comitê. Comentou 63 

sua preocupação sobre as mesmas pessoas em muitas instancias. Recomendou que in-64 

cluam novas pessoas nas novas instâncias. Ocorreu uma discussão sobre os números de 65 

pessoas nas instancias. Halphy relembrou a retirada da Agevap do GT, porém esta terá voz 66 

no grupo. Jacqueline mencionou a limitação da resolução, onde diz que cada membro só 67 

poderá estar em duas câmaras. Izidro Paes Leme Arthou retrucou dizendo que não se deve 68 

impedir que alguém participe de mais de duas câmaras. José Pulo disse que o GTA Moni-69 

toramento já está ativo. Propôs encontrar o GT e CTIG, por suas composições serem se-70 

melhantes. Halphy expôs sua sugestão em incluir um artigo onde dizia que alguns GTs 71 

estariam ligados a CTSAM e membros da CTSAM sendo convidados para o GT em razão 72 

de assuntos que demandam a presença da CTSAM. José Paulo sugeriu incorporar os mem-73 

bros da CTIG no acompanhamento do monitoramento. Halphy reforçou sua sugestão. José 74 

Paulo listou duas soluções, a solução de Halphy e realizando reuniões conjuntas, ou alte-75 

rando a resolução criadora do CTIG, entregando a atribuição a mesma. Halphy realizou 76 

uma votação entre a aprovação do Grupo de Trabalho com a CTIG, ou suspender a apro-77 

vação do GT e colocando a CTIG como responsável pelos trabalhos deste GT. Adauri Souza 78 

questionou se está sendo debatida a atribuição ou criação do grupo. Halphy esclareceu que 79 

o Grupo já existe de modo irregular e sua função é a de acompanhamento de contrato, dos 80 

quais são sugeridos a serem criados para o acompanhamento. José Paulo comentou a falta 81 

de participação dos membros no grupo. Halphy concluiu aprovar a resolução e incluir a 82 

participação simultânea com a CTIG. Izidro comentou suas contribuições. Nelson Reis cha-83 

mou a atenção sobre a necessidade da presença da Agevap em todas as reuniões, se-84 

gundo o Contrato de Gestão. Halphy explicou que a presença da Agevap será como gestor 85 



  

 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 

de contrato. Frederico expôs sua opinião falando que o gestor do contrato deve ter a obri-86 

gação em participar das reuniões. Ana Costa expressou sua preocupação sobre o impacto 87 

no cronograma dos GTs em razão do Processo Eleitoral. Comentou também a respeito dos 88 

contratos aditivados e, por conta das renovações das resoluções, à medida que são pror-89 

rogados, possa sobrecarregar a administração. Halphy concordou com a preocupação de 90 

Ana, porém expressou que as resoluções os obrigam a seguir um padrão, não podendo ter 91 

prorrogação automática. José Paulo recomendou unir a CTIL com os coordenadores para 92 

discussão focada antes de levar à Plenária. Luciana Falcão alertou a correção para o prazo 93 

de vigência, alterando para máxima de 1(um) ano. A Resolução foi aprovada. 7) Aprecia-94 

ção da Resolução de Criação do GT OGA: Maria perguntou a respeito da indicação de 95 

Jacqueline pela Diretoria para representar o Grupo de Acompanhamento de Contrato de 96 

Gestão. Christianne esclareceu que, por Jacqueline já está presente na organização do 97 

evento realizado pela OGA em 2022, foi indicada para acompanhar. José Paulo comentou 98 

a ideia da composição com a presença dos dois representantes do CTIG e CTEM sem 99 

excluir GTs. Jacqueline contou que esta composição foi aprovada em uma reunião de Dire-100 

toria Ampliada. Luciana indicou manter uma vigência grande e adicionar uma observação 101 

indicando que a composição do grupo seria alterada devido às eleições. Maria Teresa Gou-102 

veia opinou que o GACG deveria estar presente para a passagem de documentos. A Re-103 

solução foi aprovada. 9) Apreciação da Resolução sobre o GTA Infraestrutura Verde: 104 

José Paulo recomendou incluir uma estimulo às prefeituras para realizar coletas de resíduo 105 

sólido. Eloísa sugeriu incluir incentivos ficais. José Paulo propôs adiar o mandato em, ao 106 

menos, 6 meses. 12) Calendário 2022: Foi acordado que reuniões ordinárias acontecerão 107 

em 31/03/2022, 23/06/2022, 22/09/2022 e 15/12/2022. 11) Apreciação da Resolução da 108 

retificação das resoluções de GTAs: Halphy fez uma breve contextualização sobre a re-109 

solução que trata da composição de GTAs, sendo solicitada a retirada da Agevap como 110 

composição do grupo, mas que a participação será permitida e o gestor do contrato sempre 111 

deve participar da reunião. A resolução foi aprovada. Haverá a continuação da reunião em 112 

19 de janeiro de 2022 para debater o restante da pauta. José Paulo questionou quando 113 

será abordado o assunto do RI. Halphy contou que o calendário está sendo seguindo refe-114 

rente a eleição, e em fevereiro ou nos primeiros 15 dias de março, terá a reunião extraordi-115 

nária para abordar o assunto. A reunião chegou ao fim às 18h30. 116 

 117 

CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA 118 

Presidente do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 119 

Lagunares de Maricá e Jacarepaguá 120 

 121 

Encaminhamentos: 122 

1) Adiamento do item Turismo e Gestão de Recursos Hídricos. Solicitar resumo do as-123 

sunto. 124 

2) Envio da Pesquisa de Satisfação aos membros. 125 

3) Enviar para a CTIL o debate sobre a quantidade de instâncias que a Entidade Dele-126 

gatária pode acompanhar. 127 

4) As plenárias serão realizadas em 31/03/2022, 23/06/2022, 22/09/2022 e 128 
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15/12/2022. 129 

 130 

Lista de presença:  131 

Conselho Regional de Biologia – CRBio   – Maria Teresa de Jesus Gouveia; Secretaria de 132 

Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS – Camila Nascimento de Souza Cruz; Ins-133 

tituto Estadual do Ambiente – INEA – Luiz Constantino; Fundação Instituto de Pesca do 134 

Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ – Anderson Barros; Prefeitura Administrativa da Região 135 

Oceânica de Niterói -  Amanda Jevaux; Prefeitura Municipal de Tanguá – Elielson Silva; 136 

Fundação Rio Águas – Patrícia Montezuma; Companhia Estadual de Águas e Esgotos – 137 

CEDAE – Mayná Coutinho; Águas de Niterói – Halphy Rodrigues; Zona Oeste Mais Sane-138 

amento – Kesia Rozario; Rio de Janeiro Refrescos – Heider D. Vieira; Clube Naval Piraquê 139 

– Agenor Silva; Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência – IFEC 140 

– Martha Lopes. Movimento Pró-Restinga – Izidro Paes Leme Arthou; Associação de Pre-141 

servação Ambiental das Lagunas de Maricá – APALMA – Flávia Lanari Coelho; Instituto 142 

Federal Fluminense – IFF – Elane Maria Farias de Carvalho; Associação Ecocidade – José 143 

Miguel da Silva; Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Mobili-144 

dade e Ambiental Brasil – OMA Brasil – José Paulo Azevedo e Jacqueline Guerreiro; Insti-145 

tuto Brasileiro de Direito Ambiental – IBDA – Magno Neves Barbosa; Rede CCAP - Rede 146 

de Empreendedores Sociais para o Desenvolvimento Socialmente Justo, Democrático e 147 

Sustentável – Rejany Ferreira dos Santos; Associação de Moradores e Amigos – Viva 148 

Cosme Velho – Maria da Silveira Lobo e Luciana Falcão; Instituto Baía de Guanabara – IBG 149 

– Adauri Souza; Associação de Moradores do Alto da Gávea – AMALGA – Adriana Bocaiuva; 150 

Associação Ecomarapendi – Vera Chevalier; 57ª Subseção da Ordem dos Advogados do 151 

Brasil – Christianne Bernardo da Silva; Instituto De Estudos Dos Direitos Humanos E Do 152 

Meio Ambiente – IEDHMA – Silvana Di Lulio Moreira; Instituto Terrazul – Eloísa Torres; Con-153 

vidados: André Leone: Anna Karolina Amaro; Carla Alencar; Felipe dos Santos; Gisele Pires; 154 

Leonardo Fidalgo; Luana Mendes; Luciana Ventura; Márcio Franco; Miriam Araujo Carlos 155 

Crapez; Moema Versiani Acselrad; Ricardo Amaral Remer; Wanderley Albernaz Rocha Fi-156 

lho; Thiago Linde. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – Monica Pena Conselho 157 

Regional de Biologia – CRBio – Marcos Basbaum; Cedae – Frederico Menezes Coelho e 158 

Jorge Muniz; OMA-Brasil – Nelson Reis.  Secretaria Executiva (Agevap): Aldemir Gomes; 159 

Ana Costa, Anna Mandarino, Carlos Rogério Torres, Carolina Martins, Cleiton Bezerra e 160 

Leandro Guerra. 161 


