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APROVADA EM 30/06/2020. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE 2 

MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 3 

19 de fevereiro de 2020 deu-se a reunião extraordinária do CBH-BG na sede 4 

do CBH-BG, Rua da Quitanda, 185, sala 402, Centro – Rio de Janeiro/RJ às 5 

13h30 com pauta única: 1- Editais e atos convocatórios. 6 

 7 

A reunião teve início às 13h30 com a fala do presidente do CBH-BG 8 

Marcos Sant’Anna Lacerda levantando alguns questionamentos sobre o 9 

andamento do processo eleitoral. Foi esclarecido que Jacqueline Guerreiro foi 10 

indicada como representante da OMA-Brasil na comissão eleitoral do 11 

subcomitê Oeste, sendo necessário um ofício de indicação pela entidade para 12 

formalizar esta questão. 13 

 Foram apresentadas as composições das comissões eleitorais definidas 14 

até o momento, ainda necessitando que sejam definidas as comissões dos 15 

subcomitês Leste e Itaipu-Piratininga. 16 

Posteriormente foi dado prosseguimento com a apresentação dos editais 17 

e atos convocatórios que estão sendo elaborados ou em republicação. 18 

Quanto aos editais de Sistemas Alternativas de Saneamento, o 19 

presidente Marcos colocou que o edital não deve ser aberto a todos os 20 

municípios que integram o CBH-BG, uma vez que as prioridades já foram 21 

definidas pelo Plano de Bacias e pelos subcomitês. João Alberto da Prefeitura 22 

de Cachoeiras de Macacu apontou que o termo de referência considerou áreas 23 

rurais, sendo que algumas cidades já não apresentam áreas rurais. Marcos 24 

ainda apontou que os sistemas devem ser alocados em área pública que não 25 

haja a coleta de saneamento e possibilitem o atendimento coletivo a 26 

comunidades.  27 

Marcos solicitou que fosse aberto o PAP para que pudessem verificar 28 

alguns valores. Caroline atendeu a solicitação e foram feitos alguns 29 

apontamentos. Marcos colocou que acredita que o histórico do PAP deve estar 30 
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visível e ressaltou ser prioritário a revisão de valores para saber o que será 31 

solicitado com exatidão a fim de poder informar outros comitês. 32 

Ana Costa da Agevap realizou uma breve apresentação dos Atos 33 

Convocatórios de Infraestrutura Verde, especificando as definições. A 34 

especialista em recursos hídricos pontuou que se pensou em fazer estas 35 

especificações por meio de uma errata, evitando que seja feito um novo 36 

processo. Marcos colocou que acredita que faltam direcionamentos no edital. O 37 

presidente ainda questionou quanto ao prazo para colocar os editais na rua. 38 

Caroline, gerente de Recursos Hídricos, pontuou que a Resolução nº84 só 39 

poderá ser seguida quanto aos procedimentos administrativos após a 40 

manifestação da procuradoria do INEA. O presidente do CBH-BG ainda 41 

levantou que na reunião plenária houve a manifestação do Márcio do INEA 42 

sugerindo o não cumprimento da Resolução nº84/2020 e que, caso não haja o 43 

cumprimento, poderá acionar a entidade delegatária e o representante do 44 

INEA. 45 

Após a discussão, foi considerado que os Atos de Infraestrutura Verde 46 

do Oeste e da Lagoa Rodrigo de Freitas necessitam de alterações técnicas.  47 

Quanto ao Edital de Apoio à Pesquisa, a especialista em Recursos 48 

Hídricos da Agevap Amanda colocou que foram feitas contribuições por José 49 

Paulo da OMA-Brasil que estão sendo atendidas. O presidente do CBH-BG 50 

apontou que deve haver uma revisão na questão que tange à cessão de 51 

direitos patrimoniais, de propriedade intelectual e uso do material. Amanda 52 

colocou que procurou colocar pontuações objetivas, mas que está tendo 53 

dificuldade em realizar uma pontuação objetiva para qualidade. Foi afirmado 54 

que outros editais de fomento foram usados como base. 55 

O especialista em Recursos Hídricos Leandro apresentou os termos de 56 

referência de Monitoramento e Educação Ambiental. Foi apontado que 57 

somente o subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas não definiu seus pontos de 58 

monitoramento, sendo recordado que no dia seguinte haverá uma reunião 59 

extraordinária em que deve ocorrer esta definição.  60 
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Posteriormente Leandro apresentou o Edital de Educação Ambiental. Foi 61 

explicado que poderão ser apresentados projetos de educação formal e não-62 

formal. Marcos apontou que o foco deve ser pensando a Bacia Hidrográfica. 63 

Foram feitas algumas sugestões de correção neste edital. 64 

A reunião se encerrou às 18h40. 65 

 66 

Encaminhamentos:  67 

1. Solicitar ofício de indicação da OMA para Jacqueline ser representante 68 

na Comissão Eleitoral. 69 

2. Solicitar Usuário Substituto para representar o Oeste.  70 

3. Realizar o edital de sistemas alternativos, mantendo a seleção por lote 71 

de acordo com o subcomitê: CLIP, Leste, Oeste e Jacarepaguá. 72 

4. Realizar revisão e atualização dos valores do PAP. 73 

5. Rever a planilha de recursos da CUTE, dentro dos valores de 35 milhões 74 

a distribuição desses recursos, qual o valor real a ser solicitado diante 75 

do saldo. Colunas: Saldo, Previsão, CUTE, TOTAL. Do lado 76 

“Equipamentos” ; 77 

6. Elaborar uma planilha que demonstre o saldo real, subtraindo as 78 

solicitações 2018 e 2019, para validar quanto há na conta do INEA a ser 79 

solicitado, mapeando o valor disponível na conta em dezembro de 2018. 80 

7. Elaborar proposta técnica que gere um limite de área para nortear o Ato 81 

Convocatório de Infraestrutura Verde do Oeste. 82 

8. Criar um processo de validação dos Termos de Referência. 83 

9. Dar andamento aos atos convocatórios que não necessitarem de 84 

alterações técnicas imediatamente, realizando as adaptações 85 

necessárias de acordo com a Resolução nº84/2020. 86 

10. Realizar uma carta do CBH-BG à entidade delegatária questionando o 87 

cumprimento da Resolução nº84/2020. 88 

11. Solicitar ao INEA que seja oficiado ao CBH-BG a necessidade de se 89 

esperar a manifestação da Procuradoria do INEA quanto à resolução 90 

nº84/2020 para cumprimento dos procedimentos administrativos. 91 

12.  Revalidar as linhas do Edital de Apoio à Pesquisa e encaminhar à 92 

Diretoria esta revalidação. 93 

13.  As publicações relativas ao Edital de Apoio à Pesquisa serão feitas em 94 

ordem alfabética. 95 

14.  Verificar com o Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas se manterá os 96 

pontos de monitoramento. Caso sejam necessárias grandes 97 

modificações, será necessário um novo edital futuramente para o SLRF. 98 
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15.  Acrescentar a localização da Bacia Hidrográfica no Edital de Educação 99 

Ambiental. 100 

16. Realizar correções no Edital de Educação Ambiental. 101 

 102 

Participantes: 103 

Instituto Terrazul – Marcos Lacerda – Presidente; Prefeitura Municipal de 104 

Cachoeiras de Macacu – João Alberto – Vice-presidente; Movimento Pró 105 

Restinga – Izidro Arthou – Diretor Administrativo; AGEVAP – Amanda Braga – 106 

Especialista em Recursos Hídricos ; AGEVAP- Ana Costa – Especialista em 107 

Recursos Hídricos; AGEVAP – Carolina Martins – Especialista Administrativa; 108 

AGEVAP – Caroline Lopes – Gerente de Recursos Hídricos; AGEVAP – 109 

Leandro Guerra – Especialista em Recursos Hídricos.  110 

 111 

 112 

MARCOS SANT’ANNA LACERDA 113 

Presidente 114 


