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 APROVAÇÃO 15/06/2021 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE 2 

GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ, realiza-3 

da no dia 06 de maio de 2021, quinta-feira às 14:00h por videoconferência – gravação 4 

disponível, com a seguinte pauta: 1) Eleição de coordenador e subcoordenador; 2) 5 

Definição da composição: Titulares e Suplentes; 3) Levantamento das prioridades 6 

da instância; 4) Definição do calendário. Marcos Basbaum perguntou se suplente parti-7 

ciparia e votaria nas reuniões e sugeriu inverter a ordem do tópico da pauta, onde, primei-8 

ro seriam escolhidos os titulares e suplentes (item de pauta 2) e depois, a eleição de co-9 

ordenador e subcoordenador (item de pauta 1). Carolina Martins explicou que a indicação 10 

de suplentes e titulares vem da própria instância, e ressaltou que o suplente votaria ape-11 

nas na ausência do titular. Halphy Rodrigues pediu para que os membros de acordo com 12 

a inversão de pauta, se manifestassem no chat. 1) Eleição de coordenador e subcoor-13 

denador; 2) Definição da composição: Titulares e Suplentes: Carolina Martins proje-14 

tou a lista de presença, explicando a divisão da tabela. Halphy Rodrigues pediu para que 15 

a Carolina Martins ressaltasse, na tabela, os titulares e suplentes já indicados da Socie-16 

dade Civil, com seus subcomitês na tabela. Os membros debateram sobre a titularidade e 17 

suplência dos usuários da CEDAE, chegando-se à conclusão de que a CEDAE poderia 18 

ter apenas uma vaga na CT. Sendo assim, Jorge Muniz passou sua posição de titular pa-19 

ra Frederico Menezes. Carolina Martins propôs, com base no desenvolvimento de um pa-20 

recer da Assessoria Jurídica da AGEVAP, que todos fossem mantidos como titulares e, 21 

quando o parecer fosse concluído, verificasse a necessidade de alteração. Halphy Rodri-22 

gues esclareceu que irá votar apenas pela Águas de Niterói e manifestou sua concordân-23 

cia com a sugestão da Carolina Martins. Marcos Basbaum pediu para nomearem como 24 

titulares as pessoas presentes na reunião. Flávia Lanari comentou sobre a presença de 25 

dois representantes da Instituição Rio Águas, e salientou que ambos não poderiam ser 26 

titulares ao mesmo tempo. Silvana Moreira comentou a respeito das atribuições de sane-27 

amento da CEDAE e que há troca de CNPJ em algumas regiões. Jorge Muniz colocou 28 

que dois representantes de uma mesma instituição do setor usuários como titulares não 29 

iriam acarretar em desequilíbrio entre Poder Público e Usuários e, a respeito da mudança 30 

do CNPJ, seria um único para a CEDAE do Leste, Oeste e Bloco 3. Flávia Lanari reforçou 31 

ser contra ter dois representantes da mesma entidade como titulares. Patrícia Montezuma 32 

perguntou se o suplente deveria ser da mesma região onde se encontraria a entidade, e 33 

não necessariamente da mesma instituição e qual o papel do suplente em votação. Caro-34 

lina Martins explicou a questão de haver duas entidades, como titular e suplente. Halphy 35 

Rodrigues, complementando a explicação, esclareceu que existiriam apenas quatro vagas 36 

e seis subcomitês, resultando em subcomitês sem garantia de titularidade, e concordou 37 

em manter a preferência para os presentes. Rejany Ferreira lembrou que não há possibi-38 

lidade da criação de um critério para a Câmera Técnica diferente do já existente no CBH-39 

BG, e que o regimento deveria ser seguido ou em caso de dúvida, encaminhamento para 40 

a CTIL. Houve um momento de debate entre os membros e logo após a Carolina Martins 41 

propôs que Patrícia Montezuma e Wanderson Santos votassem juntos, sem infringir o re-42 



  

 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 

gimento. Wanderson Santos aceitou ser substituto de Patrícia Montezuma. Dessa forma, 43 

prosseguiu-se com a votação de forma que os titulares escolhidos foram: Sociedade civil: 44 

Instituto Federal Fluminense - IFF / Elane Carvalho, Instituto de Estudos em Direitos Hu-45 

manos e Meio Ambiente – IEDHMA / Silvana Moreira e Universidade Federal do Rio de 46 

Janeiro – UFRJ / Monica Pena. Poder público: Secretaria do Estado de Ambiente e Sus-47 

tentabilidade – SEAS / Tamara Fernandes e Camila Cruz, Prefeitura de Tanguá / Elielson 48 

Silva, Fundação Rio Águas / Patrícia Montezuma e Wanderson Santos, Conselho Regio-49 

nal de Biologia – CRBio / Marcos Basbaum. Usuários: Companhia Estadual de Águas de 50 

Esgoto – CEDAE / Frederico Menezes, Águas de Niterói / Halphy Rodrigues e ALAPI / 51 

Paulo Cardoso e os suplentes: Sociedade civil: Associação de Preservação Ambiental das 52 

Lagunas de Maricá – APALMA / Flávia Lanari e REDECCAP / Rejany Santos. Poder pú-53 

blico: Fundação Oswaldo Cruz – FioCruz / Marcos Jorge, Prefeitura de Nova Iguaçu / Gui-54 

lherme Guimarães e Prefeitura de Magé / Aparecida Resende, sendo que não havia re-55 

presentantes do subcomitê Itaipu-Piratininga no momento e definiu-se que eles deveriam 56 

definir suas vagas de suplente e titular internamente e repassar a informação para a CT. 57 

2) Definição da composição: Titulares e Suplentes: Carolina Martins prosseguiu a reu-58 

nião, solicitando manifestação dos interessados em assumir a vaga de coordenador da 59 

CT. Após debates   foram eleitos Marcos Basbaum para coordenador e Frederico Mene-60 

zes para subcoordenador; 3) Levantamento das prioridades da instância: Halphy Ro-61 

drigues propôs duas sugestões: resgatar todos os projetos e resoluções aprovados pelo 62 

comitê para verificar as ações já deliberadas e em desenvolvimento; e analisar todos os 63 

PMSB dos municípios membros do comitê para acompanhar o desenvolvimento. Marcos 64 

Basbaum concordou com as sugestões, propôs que a próxima reunião tivesse como pau-65 

ta o GT Chorume, e solicitou à Carolina Martins a criação de um grupo de WhatsApp com 66 

todos os membros da CTSAM. Após amplo debate entre os membros, foi realizada uma 67 

votação para decidir se duas prioridades iriam ser definidas na presente reunião, ou se 68 

seriam definidas em uma próxima reunião, a ser realizada quinze dias após. Marcos Bas-69 

baum sugeriu ser pauta da reunião apenas os materiais que fossem enviados por e-mail 70 

até segunda-feira, e solicitou, mais uma vez, a criação do grupo de WhatsApp. Carolina 71 

Martins informou que não conseguiria acompanhar o grupo de WhatsApp com o número 72 

institucional e solicitou que as decisões sejam enviadas por e-mail. Ficou definido que 73 

todos enviassem os materiais para análise até segunda-feira, dia 10/05. 4) Definição do 74 

calendário: Após debate sobre o dia da semana no qual as reuniões seriam realizadas 75 

ficou decidido que a próxima seria no dia 19/05/2021, quarta-feira, e a pauta, a definição 76 

dos temas. Marcos Basbaum perguntou se a ata da presente reunião seria distribuída pa-77 

ra os não presentes. Carolina Martins respondeu que as atas demorariam um pouco para 78 

serem confeccionadas em razão da equipe ser pequena, porém, quando for finalizada, 79 

será disponibilizada através do e-mail. Sendo assim, a reunião foi encerrada.                     80 

 81 

Encaminhamentos: 82 
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1. Os membros deveriam enviar material que tivessem interesse em compartilhar com 83 

o grupo até segunda (10/05) e a secretaria executiva enviaria juntamente com o 84 

que tem sobre o assunto para todos por e-mail na terça (11/05). 85 

2. Realizar a indicação de convidados na próxima reunião de acordo com a definição 86 

das prioridades. 87 

 88 

Participantes: 89 

Instituto Federal Fluminense – IFF – Elane Carvalho; Associação de Preservação Ambien-90 

tal das Lagunas de Maricá (APALMA) – Flávia Lanari; Universidade Federal do Rio de 91 

Janeiro – UFRJ - Monica Pena; Instituto de Estudos dos Direitos Humanos e do Meio Am-92 

biente – IEDHMA – Silvana Moreira; AMAVAG – Renato Rocha; Conselho Regional de 93 

Biologia – CRBio – Marcos Basbaum; Fundação Rio Águas – Patrícia Ney de Montezuma 94 

e Wanderson José  dos Santos; Águas de Niterói – Halphy Rodrigues; REDECCAP – Re-95 

jany Santos; Prefeitura de Tanguá - Elielson Teixeira da Silva; Prefeitura de Nova Iguaçu - 96 

Guilherme Guimarães; Companhia Estadual de Águas de Esgoto – CEDAE – Frederico 97 

Menezes Coelho e Jorge Muniz; ALAPI - Paulo Cardoso; Secretaria Executiva (Agevap): 98 

Amanda Rodrigues, Carolina Martins e Luciana Rosário. Ausência Justificada: Secretaria 99 

do Estado de Ambiente e Sustentabilidade – SEAS – Tamara Fernandes e Camila Cruz. 100 

 101 

Marcos Basbaum 102 

Coordenador da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental 103 

               104 


