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APROVAÇÃO 03/11/2021 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE 1 

TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 2 

BÁSICO DO RIO DE JANEIRO DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE 3 

GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – 4 

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 27 de agosto de 2021, sexta-feira às 10 horas por 5 

videoconferência, reuniu-se a reunião do GT PMSB RJ do CBH-BG com a seguinte pauta: 6 

1. Aprovação da ata de reunião 18/05/2021; 2. Andamento do contrato com a DRZ. A 7 

coordenadora Eloísa Torres inicia a reunião informando que tem algumas notícias. Eloísa 8 

diz que houve a suspensão do andamento do Plano Municipal de Saneamento do Rio de 9 

Janeiro solicitado pela própria empresa DRZ por falta de pagamento da primeira parcela. 10 

Eloísa afirmou que há um acordo com a Rio Águas de que os recursos do comitê seriam 11 

alocados a partir da segunda parcela. Eloísa seguindo dizendo que houve um problema 12 

com os restos a pagar, assim não houve pagamento e após 180 dias em atraso, a DRZ 13 

tomou as medidas cabíveis. Eloísa disse que vinha aguardando para dar boas notícias, mas 14 

que infelizmente isto não aconteceu, mas escolheram por manter a reunião ainda assim. 1. 15 

Aprovação da ata de reunião 18/05/2021: Eloísa questionou se alguém teria algum 16 

questionamento sobre a aprovação da ata. Mayná Coutinho pediu que fosse projetada para 17 

que pudessem ser feitos pequenos ajustes. Carolina Martins realizou a projeção. Mayná 18 

solicitou que houvesse algumas correções de ETA para ETE nas linhas 107 e 110 e uma 19 

correção quanto à vazão. Paulo Fonseca pediu uma correção na linha 18 para que 20 

constasse uma consulta pública por bacia por meio de seminário. Frederico Menezes 21 

Coelho questionou como isto ocorreria. Paulo disse que acreditava que assim que o 22 

contrato fosse retomado seria possível a divulgação da enquete, consulta pública e 23 

seminário. Na linha 24, Paulo pediu correção para retirada do trecho que indicava que DRZ 24 

havia elaborado o Plano Diretor Urbanístico do Rio de Janeiro. Marcos Serpa solicitou a 25 

correção nas linhas 86 a 87 para 99% de água e 90% de esgoto como metas. A ata foi 26 

aprovada. 2. Andamento do contrato com a DRZ: Eloísa solicitou que Patrick Moraes 27 

realizasse a apresentação. Patrick iniciou sua fala dizendo que Amanda Braga preparou 28 

um breve histórico e disse que em 25/06/2021 teve a assinatura do primeiro termo aditivo, 29 

sendo que em 16/06/2021 foi recebido um ofício da DRZ informando do atraso no 30 

pagamento e da suspensão do contrato. Em 05/07/2021 houve a publicação da suspensão 31 

no Diário Oficial. Em 06/07/2021 foi solicitada uma resposta da DRZ que informou que a 32 

Diretoria de Administração Finanças estava atendendo ao Decreto Rio nº 48364/2021 e 33 

Resolução SMFP/CGM de 05/02/2021, que estabelecia os procedimentos para quitação 34 

dos restos a pagar do exercício de 2021 e após a realização destes trâmites, seria 35 

necessária a autorização da CPFGF para liquidação. Patrick disse na data o contrato estava 36 

suspenso há 67 dias. Foi apresentado um cronograma com o atraso por etapas, estando a 37 

4ª etapa atrasada 58 dias e 5ª etapa 28 dias. Eloísa questionou se o aditivo assinado era 38 

de prazo e se já considerava o novo cronograma. Patrick afirmou que sim. Paulo disse que 39 

as etapas 2 e 3 já foram liquidadas, mas que há um prazo de 10 dias para pagamento. 40 

Marcos afirmou que houve a informação de que precisava da autorização da CGM por ser 41 

de outro exercício, mas que seria preciso solicitar à DRZ que reativasse o contrato para 42 

que fosse feito o pagamento, pois o sistema não permitia com o contrato suspenso. Marcos 43 
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disse acreditar que após a retomada do contrato a DRZ precisaria de mais 9 dias para 44 

entrega da etapa 4. Eloísa disse que é necessário um novo cronograma da 4ª etapa em 45 

diante. Eloísa disse que gostaria de conversar com o grupo sobre a concessão. Eloísa 46 

recordou que o IRM foi convidado para apresentar o que será realizado. Paulo pontuou que 47 

será realizada uma reunião da CTSAM do CBH-BG no dia 01 de setembro. Eloísa afirmou 48 

que participará da reunião, mas que também houve um convite em paralelo. Paulo disse 49 

que neste dia poderá ser feito novo convite ao IRM para discussão dos Planos de 50 

Saneamento. Eloísa pediu que a Fundação Rio Águas pudesse realizar um convite nesta 51 

ocasião, esclarecendo que se trata de outro tema. Eloísa afirmou que entendia que era 52 

necessário este retorno da DRZ sobre o contrato e chamar o IRM e a Agenersa para discutir 53 

as metas do Rio de Janeiro. Eloísa convidou a todos para participação da CTSAM do dia 54 

01 de setembro. A reunião foi encerrada às 11h13.  55 

 56 

Eloísa Torres  57 

Coordenadora do Grupo de Trabalho de Plano Municipal de Saneamento Básico do 58 

Rio de Janeiro  59 

 60 

Encaminhamentos: 61 

1- Publicar a ata de 18/05/2021. 62 

2- Fundação Rio Águas deve realizar um convite ao IRM para reunião sobre os 63 

Planos de Saneamento. 64 

3- Convidar os membros do GT PMSB RJ para participação da reunião da CTSAM do 65 

dia 01 de setembro. 66 

 67 

Lista de presença: 68 

Eloísa Torres – Instituto Terrazul; Marcos Cotrim Serpa – Fundação Rio Águas; Gisele 69 

Sant’Anna de Lima– Fundação Rio Águas; Mayná Coutinho Morais – CEDAE; Elisa Alvim 70 

– CEDAE; Paulo Luiz da Fonseca – Fundação Rio Águas; Frederico Menezes Coelho – 71 

CEDAE; Feliphe Magalhaes Grandi Machado – Zona Oeste Mais Saneamento; Christianne 72 

Bernardo da Silva – OAB Barra da Tijuca; Sylvana Moreira – CEDAE. Secretaria Executiva 73 

do CBH-BG (Agevap): Amanda Braga, Carolina Martins e Patrick Moraes. 74 


