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 APROVADA EM 21/04/2021. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 
GRUPO DE TRABALHO DO PLANO, MUNICIPAL DE SANEAMENTO 2 
BÁSICO DO RIO DE JANEIRO DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA 3 
BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E 4 
JACAREPAGUÁ –GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia dezessete de março de 5 
2021, quarta-feira às 10h por videoconferência, reuniu-se a Plenária do CBH-6 
BG com a seguinte pauta: 1.Apresentação do novo representante indicado 7 
para Coordenação do GT PMSB RJ; 2.Aprovação da ata de reunião 8 
14/01/2021; 3.Informe sobre visitas técnicas realizadas pela DRZ e 9 
desenvolvimento dos produtos das Etapas 2 e 3; 4.Informes gerais. 10 
Carolina Martins projeta a convocatória com pauta da reunião. 1. 11 
Apresentação do novo representante indicado para Coordenação do GT 12 
PMSB RJ. Cynthia Souza, a nova representante da Coordenação do GT PMSB 13 
– RJ pelo Instituto Terrazul, se apresenta. 2. Aprovação da ata de reunião 14 
14/01/2021. Carolina projeta a ata do dia 14/01/2021 e inicia a leitura. Após a 15 
leitura, todos aprovam a ata. 3. Informe sobre visitas técnicas realizadas 16 
pela DRZ e desenvolvimento dos produtos das Etapas 2 e 3. Amanda 17 
comenta o motivo de não se reunirem para as visitas técnicas para a 18 
elaboração do diagnóstico, ocasionando na falta de informações advindas 19 
destas visitas. Paulo fala a respeito das vazões vistas durante as visitas 20 
técnicas e a respeito da previsão de cumprimento do prazo das Etapa 3 e 2, 21 
porém ainda faltam certos elementos para a finalização do diagnóstico. Finaliza 22 
pedindo informações complementares da CEDAE para um melhor diagnostico. 23 
Roosevelt comenta sobre as vazões de estações nas inspeções, comentado 24 
por Paulo, e diz que irá conversar com o presidente da agencia pedindo uma 25 
maior agilidade da CEDAE em relação às informações. Mayná Coutinho fala 26 
sobre os pontos levantados por Paulo. Complementa dizendo que as vazões 27 
relatadas pela CEDAE, são as vazões médias. E pergunta se terá alguém da 28 
DRZ para comentar como foram as visitas. Paulo comenta sobre as vazões 29 
médias e também sobre a necessidade dos elementos referentes ao cadastro 30 
da água e esgoto. Mayná pede para Paulo esclarecer sobre qual tipo de vazão 31 
ele está se referindo. Segue falando a respeito da questão dos reservatórios de 32 
água tratada, que será respondido no ofício que está sendo produzido pela 33 
CEDAE. Frederico Menezes Coelho comenta a respeito das vazões. Roosevelt 34 
fala a respeito da detecção de vazões muito baixas, no momento de visita, 35 
desde o ano de 2015. Frederico, complementando a fala de Roosevelt, relata 36 
que as vazões nominais e a da Baia de Guanabara, ainda não foram 37 
alcançadas. Frederico e Roosevelt debatem rapidamente sobre o assunto. 38 
Paulo volta a falar sobre a importância de possuir o cadastro de água e esgoto. 39 
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Carolina projeta arquivos enviados por Marcos Serpa. Frederico relata sobre a 40 
vazão na estação Alegria, lembra que ainda resta uma etapa. Marcos Serpa 41 
propõe revisar rapidamente o item 5.7, visto que este será o tópico que irar ser 42 
entregue nos Produtos das etapas 2 e 3, e o que falta de informações 43 
presentes no oficio. Amanda pergunta para Marcos se a entrega das etapas 2 e 44 
3, pela CEDAE, serão entregues até o dia 1 de abril de 2021. Marcos responde 45 
que a CEDAE se comprometeu a entregar no dia previsto, já que possuem 46 
muitas informações secundárias. Segue com a breve leitura do arquivo 47 
projetado. Mayná esclarece que as dúvidas vinculadas ao plano Metropolitano, 48 
deverão ser sanadas junto a quem possui atribuição para se pronunciar sobre a 49 
matéria, ou seja, responsáveis pela criação do Plano. Frederico pergunta se a 50 
Rio Águas recebeu o material, descrito no documento projetado, perguntado 51 
para Marcos. Marcos responde no chat que com relação aos SES da AP5 52 
forneceram todas as informações. 4. Informes gerais. Cynthia, sobre a reunião 53 
com o Ministério Público, AGENERSA e BNDES, informa que haverá uma ata 54 
socializada com os grupos. Faz um informe que os Ministérios Estadual e 55 
Federal estão envolvidos com a necessidade de Estudo de Impacto Ambiental, 56 
de acordo com a espécie de intervenção em Jacarepaguá necessária, após a 57 
alteração de sistema, detectado no diagnóstico. Segue informando a respeito 58 
dos prazos do processo dado pelo Ministério Público Estadual, tais prazos não 59 
poderão ser alterados, uma vez que está em andamento. Fala também da 60 
sugestão dada a eles de que processo poderia ser acompanhado por um GT 61 
externo criado no subcomitê de Jacarepaguá e Baia de Guanabara. Finaliza, 62 
ainda sobre a esta mesma reunião com os Ministérios, informando sobre o 63 
encaminhamento das atas elaboradas pelo Escritório de Projeto do Subcomitê 64 
de Jacarepaguá e que há outra ata sendo criada pelo Ministério Público. 65 
Frederico pergunta a respeito dos encaminhamentos desta reunião, visto que 66 
há um problema de falta de algumas informações para a finalização do 67 
Produto. Amanda esclarece o procedimento para os pontos levantados na 68 
pergunta de Frederico. Mayná sugere encaminhar a resposta do oficio para os 69 
membros do GT. Cynthia sugere colocar os encaminhamentos no chat. 70 
Frederico, para esclarecimento de dúvida, como será o procedimento caso a 71 
CEDAE deixe elementos pendentes para a entrega do Produto. Amanda lê a 72 
pergunta feita por Marcos a respeito da previsão do envio da resposta do ofício. 73 
Mayná responde que a previsão poderá ser, no máximo, até o final da semana, 74 
uma vez que a resposta se encontra parcialmente pronta. A reunião se encerra 75 
após nenhum dos presentes manifestar novo apontamento ou sugestão. 76 
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CYNTHIA SOUZA 78 

Coordenadora do Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento 79 
Básico do Rio de Janeiro 80 

 81 
Encaminhamentos: 82 
1- Caso não seja possível cumprir o prazo de entrega dos produtos das etapas 83 
II e III, a Rio Águas informará ao GT PMSB RJ antes de 01/04/2021. 84 
2 - A resposta da Cedae ao Ofício n° 122/2021 enviado pela Rio Águas, será 85 
disponibilizado ao GT PMSB RJ para conhecimento 86 
 87 
Presentes: 88 
 89 
Cynthia Souza – Instituto Terrazul; Marcos Cotrim Serpa – Fundação Rio 90 
Águas; Mayná Coutinho Morais – Cedae; Paulo Luiz da Fonseca – Fundação 91 
Rio Águas; Roosevelt Brasil – Agenersa; Frederico Menezes Coelho – 92 
Subcomitê Oeste; Amanda Braga – Secretaria Executiva do CBH-BG; Carolina 93 
Martins –Secretaria Executiva do CBH-BG. 94 
 95 


