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APROVAÇÃO 23/06/2022 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO 1 

COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 2 

LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ –GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 3 

dezoito de abril do ano de dois mil e vinte e dois, segunda-feira às 13h30 por 4 

videoconferência, reuniu-se a Plenária do CBH-BG com a seguinte pauta: 1)Apresentação 5 

do projeto do educador socioambiental Icaro Torres ao CBH-BG; 2) Construção e 6 

desenvolvimento do Plano de Recursos Hídricos do CBH-BG; 3)  Reflexões sobre o 7 

Projeto de Lei 4546/2021; 4) Informações sobre a atualização do Plano de Aplicação 8 

Plurianual; 5) Informes das instâncias do CBH-BG; a) Informe do GT OGA; b) CTEM; 9 

6) Informes Gerais. A reunião foi iniciada às 13h40 pelo vice-presidente Paulo Cardoso. 10 

José Paulo Azevedo solicitou retorno quanto ao encaminhamento da última reunião, sobre 11 

a instauração do Conselho de Ética. Carolina Martins fez a leitura do e-mail enviado a 12 

todos os membros do CBH-BG, pontuando que a conclusão final foi que o voto havia sido 13 

realizado antes da abertura da votação, não sendo assim contabilizado, o que resultou em 14 

não instauração do Conselho de Ética. Paulo solicitou que fosse dada sequência aos itens 15 

de pauta. 1) Apresentação do projeto do educador socioambiental Icaro Torres ao 16 

CBH-BG: Icaro Costa Torres se apresentou e informou que a coordenadora Mônica Brito 17 

agradeceu pela oportunidade de participar deste momento de troca e se apresentou 18 

brevemente. Mônica trouxe que integra uma ONG com atuação ligada ao IBAMA informou 19 

que gostaria de apresentar o Projeto de Educação Ambiental Redes da Baía de 20 

Guanabara, que acontece no território da bacia hidrográfica. Mônica falou sobre o objetivo 21 

geral do projeto que é a elaboração de uma série de documentários chamada “Espelhos da 22 

Baía”, passando então para a apresentação dos objetivos específicos e de um breve 23 

cronograma. Por fim, Mônica elencou uma série de questões relevantes para que 24 

possibilitem a aproximação com o CBH-BG e auxiliem no levantamento para cumprimento 25 

dos objetivos. Mônica esclareceu algumas dúvidas trazidas pelos membros presentes do 26 

comitê. Mônica agradeceu pela oportunidade e informou que gostaria que pudessem 27 

marcar novos encontros para aprofundamento do contato. 2) Construção e 28 

desenvolvimento do Plano de Recursos Hídricos do CBH-BG: José Paulo solicitou que 29 

João Paulo Coimbra realizasse a apresentação do item. João Paulo pediu desculpas aos 30 

membros da CTIG, pois o assunto já havia sido levado ao grupo. João Paulo projetou o 31 

cronograma com os relativos ao Plano de Bacia, informando que este é o momento de 32 

entrega dos Produtos Finais, indicando que os produtos que já foram aprovados estavam 33 

disponíveis no site do CBH-BG. João Paulo projetou os eixos estruturantes das 34 

componentes estratégicas, concluindo que os produtos constituirão o documento final que 35 

será o Plano de Bacia. João Paulo contextualizou que será necessária uma revisão do 36 

PAP de acordo com os componentes propostos, elencando as ações de acordo com seu 37 

tempo de execução, bem como os critérios que definiram as priorizações. João Paulo 38 

apresentou um exemplo de ficha dos programas e ações. João Paulo atentou sobre a 39 

importância de todos os membros se apropriarem do Plano de Recursos Hídricos e disse 40 
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que foi elaborado um informativo sobre o Plano. João Paulo informou que ao invés de 41 

Plano de Manejos de Usos Múltiplos das Lagoas e Lagunas serão elaborados Relatórios 42 

de Diretrizes para Gestão dos Sistemas Lagunares da Região Hidrográfica da Baía de 43 

Guanabara. João Paulo pontuou que está prevista para maio a entrega do Manual 44 

Operativo do Plano – MOP. 3)  Reflexões sobre o Projeto de Lei 4546/2021: Carolina 45 

realizou a contextualização do item, indicando que sua origem se deve ao e-mail recebido 46 

do CERHI-RJ em que foi solicitada contribuição do CBH-BG sobre o PL em questão. 47 

Frederico Menezes Coelho recordou que representa o CBH-BG na Câmara Técnica de 48 

Águas Subterrâneas do CERHI-RJ e lembrou da urgência de retorno sobre o tema, 49 

pontuando que poderia disponibilizar o material recebido a todos os membros. Adriana 50 

Bocaiuva disse que em virtude do prazo apertado a CTIL poderia realizar um documento 51 

sobre os impactos do PL para submissão ao Plenário e ao CERHI-RJ, pontuando sobre a 52 

necessidade de agilidade na resposta, pois há pouco tempo para compilação dos retornos. 53 

Frederico informou que havia enviado o que foi recebido para a Secretaria Executiva, 54 

sendo solicitado que ela encaminhe a todos os membros. Adriana solicitou que sua 55 

sugestão fosse apreciada como encaminhamento. José Paulo sugeriu que seja realizada 56 

uma reunião conjunta entre CTIL e CTIG para analisar a questão. Christianne pediu que 57 

outros PLs fossem discutidos na parte de informes para não fugir do foco do item. Foi 58 

colocado como encaminhamento que os coordenadores da CTIG e CTIL analisem 59 

conjuntamente o material, atentando-se ao prazo. Os presentes concordaram com o 60 

encaminhamento proposto. 4) Informações sobre a atualização do Plano de Aplicação 61 

Plurianual: Ana Costa falou que já apresentou a necessidade de priorização de projetos 62 

aos subcomitês, atentando-os sobre a revisão do PAP. Ana informa que o decreto que 63 

determina o repasse automático traz algumas normas a serem seguidas e que houve uma 64 

consulta ao INEA sobre a elaboração do PAP do CBH-BG, tendo em vista que em breve 65 

haverá a conclusão do Plano de Bacia, documento que deve orientar o PAP, sendo 66 

direcionado pelo INEA que o CBH-BG deve realizar um plano orçamento anual para 2023, 67 

atentando que é necessária a aprovação do CERHI-RJ. Ana apresentou sua proposta de 68 

repetição dos macroprogramas para o próximo ano. Christianne questionou se a razão 69 

disso era o Plano de Bacia está em finalização. Ana respondeu que isto está sendo levado 70 

em consideração, mas também que há a necessidade de compatibilização com o Plano 71 

Plurianual estadual, sendo necessária a revisão inclusive nos comitês que estiverem com o 72 

PAP vigente para realizar esta adequação. José Paulo recordou que além da aprovação do 73 

Plano de Bacia pelo Plenário do CBH-BG, também é necessária sua aprovação pelo 74 

CERHI. Christianne questionou se alguém era contra a sugestão da Ana. Ana informou 75 

que ela realizaria o documento e enviaria a todos por e-mail com antecedência para 76 

realizar a aprovação em reunião. José Paulo sugeriu que o GTA Plano e CTIG realizem 77 

uma revisão antes de passar pelo Plenário para que pudessem fazer suas contribuições. 5) 78 

Informes das instâncias do CBH-BG; a) Informe do GT OGA: Passou-se então para a 79 

parte de informes, sendo iniciado pelo GT OGA. Christianne questionou se a Jacqueline 80 
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estava presente para realizar o informe. Jacqueline escreveu no chat que foi feita a 81 

gravação e esta será enviada. b) CTEM: Como a coordenação da CTEM não estava 82 

presente, o item não foi apresentado. 6) Informes Gerais:  Frederico informou que assim 83 

que recebesse as sugestões da CTAS sobre o PL iria compartilhar com o grupo. José 84 

Paulo informou que o GTA Plano está andando com o que foi apresentado na reunião e 85 

disse que Adriana realizou uma ótima apresentação na CTIG. José Paulo recordou que o 86 

especialista João Coimbra está atendendo ao Contrato de Gestão, solicitando que haja 87 

alocação de novo especialista para o subcomitê Oeste. Ana informou que ainda há um 88 

cadastro de reserva que pode ser utilizado para reposição de vagas no escritório de 89 

projetos. Magno Neves disse aos presentes que foi instaurado o GT Chorume na semana 90 

anterior, pontuando sobre a necessidade de aproximação com o Ministério Público. Marcos 91 

Basbaum falou sobre a reunião da CTSAM de acompanhamento da concessão da CEDAE. 92 

José Miguel da Silva trouxe um informe sobre a discussão acontecida no CERHI sobre o 93 

PL 4546/2021, dizendo que foi o relator e que uma das deliberações foi um 94 

posicionamento de que os comitês que devem determinar suas prioridades. A reunião foi 95 

encerrada às 17h20. 96 

 97 

CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA 98 

Presidente do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 99 

Lagunares de Maricá e Jacarepaguá 100 

 101 

Encaminhamentos: 102 

1) A CTIL e CTIG deverão elaborar um documento com as considerações sobre o PL 103 

4546/2021 para envio ao CERHI-RJ. 104 

2) A Secretaria Executiva deverá encaminhar o material recebido de Frederico sobre o PL 105 

a todos os membros do CBH-BG. 106 

3) Ana Costa realizará o orçamento anual e enviará a todos com antecedência para 107 

contribuições e posterior aprovação em reunião. CTIG e GTA Plano e deverão 108 

contribuir previamente com o documento. 109 

 110 

Lista de presença: 111 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS – Tamara Grisólia; Prefeitura 112 

Municipal de Tanguá – Elielson Silva; Prefeitura de Niterói – Administração da Região 113 

Oceânica – Amanda Jevoux; Prefeitura de Magé – Maria Aparecida Resende; Fundação Rio 114 

Águas – Patrícia Montezuma; Águas de Niterói – Halphy Rodrigues; Associação Livre de 115 

Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu – ALAPI - Paulo Cardoso da Silva; Associação Homens do 116 

Mar da Baía de Guanabara – AHOMAR - Edna Araujo.; Movimento Pró-Restinga – Izidro 117 

Paes Leme Arthou; Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá – 118 

APALMA – Flávia Lanari Coelho; Instituto Federal Fluminense – Elane Carvalho;Associação 119 

Ecocidade – José Miguel da Silva; Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse 120 
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Público Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA Brasil – José Paulo Azevedo e Jacqueline 121 

Guerreiro; Instituto Brasileiro de Direito Ambiental – IBDA – Magno Neves Barbosa; Rede 122 

CCAP - Rede de Empreendedores Sociais para o Desenvolvimento Socialmente Justo, 123 

Democrático e Sustentável – Rejany Ferreira dos Santos; Associação de Moradores e 124 

Amigos – Viva Cosme Velho – Maria da Silveira Lobo Associação Projeto Lagoa de 125 

Marapendi – Ecomarapendi – Vera Maria de Rossi Chavalier; Associação de Moradores do 126 

Alto da Gávea – AMALGA – Adriana Bocaiuva; Instituto Baía de Guanabara – Adauri Souza; 127 

57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Christianne Bernardo da Silva; Instituto 128 

Terrazul – Eloísa Torres; Convidados: CRBio – Marcos Basbaum; Cedae – Frederico 129 

Menezes Coelho; Projeto de Educação Ambiental Redes da Baía de Guanabara – Ícaro 130 

Torres e Mônica Brito. Secretaria Executiva (Agevap): Aldemir Gomes, Ana Costa, Carolina 131 

Martins e João Paulo Coimbra.  132 


