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

DIRETORIA DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 2 

LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO 3 

DISPONÍVEL – No dia 06 de abril de 2020 deu-se a reunião extraordinária por 4 

videoconferência às 14h com a seguinte pauta: 1) Recurso enviado do 5 

processo eleitoral; 2) Plano de Bacia (encontros para formação do 6 

diagnóstico frente à pandemia); 3) Criação de Câmara Técnica de 7 

Saneamento; 4) Planilha de saldo do PAP; 5) Inserção de linha no PAP 8 

para subcomitês; 6) PAP atualizado; 7) Planilha de saldo do GT FUNDRHI; 9 

8) Validação acerca de recursos da 7ª e 8ª parcelas; 9) Edital de auxílio à 10 

Pesquisa; 10) Edital de chamamento público do Subcomitê Leste; 11) 11 

Edital de Saneamento; 12) Edital de chamamento para projetos de 12 

educação ambiental (para que possamos enviar aos coordenadores dos 13 

GTs e de subs.); 13) Plano de Comunicação; 14) Ações pontuais de 14 

comunicação; 15) Edital de monitoramento ; 16)  Atlas da RH V - 15 

apresentação do escritório de projetos sobre a versão preliminar do 16 

documento. 17 

 18 

1) Recurso enviado do processo eleitoral : Caroline da Agevap 19 

começou fazendo esclarecimentos acerca dos recursos recebidos. Izidro do 20 

Movimento Pró-restinga disse que é necessária uma resposta de diretoria 21 

quanto aos recursos recebidos, verificando o que seria atividade desenvolvida 22 

na região do subcomitê. Marcos do Instituto Terrazul corroborou e completou 23 

que a Diretoria não está acima da comissão eleitoral, considerando que o 24 

recurso seja encaminhado à plenária em uma próxima reunião presencial para 25 

que seja analisado na reunião seguinte.  26 

2) Plano de Bacia (encontros para formação do diagnóstico frente à 27 

pandemia): Ana da Agevap esclareceu que devido à situação da Covid-19 e 28 

pelo fato das reuniões do Comitê estarem suspensas, houve impossibilidade de 29 

realizar as oficinas do Plano de Bacia previstas para o final de março e que, 30 

apesar de não estar no contrato, seria possível conversar com a empresa 31 
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verificando a possibilidade de realização virtual destas oficinas. Marcos 32 

expressou sua preocupação quanto a adesão dos participantes caso optasse 33 

pela realização virtual. Mayná da CEDAE levantou que acredita que como 34 

houve disponibilidade dos membros que compõem o GTA-Plano para estes 35 

não seria um problema, mas que sua preocupação era da adaptação das 36 

oficinas em formato digital considerando que alguns atores do território estão 37 

inoperantes, havendo o desafio de compatibilizar estas questões. Marcos 38 

considerou que seja verificado a possibilidade de oficinas virtuais realizada 39 

uma ação extraordinária que dê possibilidade da equipe da RHA e para o 40 

Comitê avançarem na construção do Plano. Marcos sugeriu que a secretaria 41 

executiva deverá levantar a adesão dos membros do subcomitê sobre a 42 

participação virtual, mas sem abrir mão de uma oficina presencial futuramente. 43 

Ana da Agevap esclareceu que isso será levado ao GTA Plano em 44 

reunião a ser realizada em 09/04/2020 e que também levará à RHA para 45 

avaliação da necessidade de aditivo contratual, devido à alteração no 46 

cronograma previsto. 47 

3) Criação de Câmara Técnica de Saneamento; 4) Planilha de saldo 48 

do PAP: Amanda da Agevap apresentou que alguns membros do comitê 49 

pensaram em reativar a CTAP para discutir itens relativos ao Saneamento, 50 

tendo levado esta sugestão ao Helan da Trama Ecológica, coordenador do 51 

subcomitê Oeste. Amanda pontuou que para o Helan, pensando que a CTAP 52 

tem por função analisar vários projetos, acreditando que como há muito recurso 53 

atrelado a gastos com saneamento, seria interessante ter uma Câmara Técnica 54 

que discutisse este assunto com exclusividade. Izidro colocou que a aprovação 55 

de uma nova CT cabe à Plenária, mas que era necessário estabelecer de 56 

forma bem definida as atribuições dessa instância. João Alberto, da Prefeitura 57 

de Cachoeiras de Macacu, disse que não se manifestaria favorável ou 58 

contrário, porém considera que tudo que é relativo a Saneamento já está 59 

aprovado. Marcos pontuou que não considera válido pensar a constituição de 60 

uma nova instância no momento que enfrentamos, mas que futuramente 61 
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poderiam repensar esta discussão após o período de isolamento, quando for 62 

possível a realização de CTIL e plenária que permita dar andamento a isto. 63 

4) Planilha de saldo do PAP : Caroline apresentou a planilha do PAP e 64 

esclareceu que criou uma nova aba para acompanhar os recursos que já foram 65 

solicitados por projeto. Marcos colocou que acredita haver uma divergência 66 

entre o que foi apresentado pelo INEA em uma plenária de 2018, solicitando 67 

que sejam verificados os valores. 68 

5) Inserção de linha no PAP para subcomitês; Amanda trouxe que 69 

houve um encaminhamento do subcomitê Oeste da reunião de 11 de março da 70 

inserção no PAP de uma verba de representação para subcomitês, semelhante 71 

ao que ocorre com as ações de diretoria. Izidro disse que é contra, podendo 72 

haver um item como “ações do comitê”, já que os gastos deveriam ser 73 

avaliados nas plenárias. Marcos disse que deve haver certo cuidado com este 74 

nível de descentralização, cabendo à Plenária este tipo de deliberação. 75 

Amanda esclareceu que o pedido dizia respeito a “verba para custeio e 76 

representação”.  77 

6) PAP atualizado: Caroline da Agevap apresentou o PAP após 78 

discussão com Marcelo Crespi do INEA. Sua divisão aconteceu em 4 tabelas, a 79 

primeira que considera os valores já solicitados ao INEA, a segunda que 80 

distribui os valores solicitados em “concluídos”, “em andamento” ou 81 

“aprovados” , a terceira que diz respeito à previsão de arrecadação e a quarta 82 

que consolida as informações das Tabelas 2 e 3. A distribuição é apresentada 83 

de acordo com macroprograma e o valor destinado pelo comitê a cada ação e , 84 

bem como o valor repassado à entidade delegatária. Marcos fez alguns 85 

questionamentos para melhor compreensão do que foi apresentado. Caroline 86 

contextualizou as modificações ocorridas. Marcos solicitou que sejam 87 

realizadas sínteses para uso interno que facilitariam a compreensão para 88 

decisão futura. 89 

7) Planilha de saldo do GT FUNDRHI: Conforme solicitado pelo 90 

Marcos, Caroline apresentou uma tabela com a planilha de saldo do GT-91 

FUNDRHI. Foi explicado houve um saldo em algumas linhas pela forma como 92 
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o PAP se apresentava anteriormente que poderá ser realocado agora já que 93 

ele está sendo alterado. 94 

8) Validação acerca de recursos da 7ª e 8ª parcelas: Caroline 95 

explicou que devido a forma anterior do PAP, algumas linhas como, por 96 

exemplo, Apoio à Pesquisa só poderiam ter o direcionamento de 56% dos 97 

recursos até o momento da solicitação de recursos e que para não gerar ônus 98 

ao valor total do programa, na época as cartas enviadas ao órgão gestor, 99 

retiravam recursos de linhas que seriam para outros usos, por exemplo, coleta 100 

e tratamento de esgoto. Dessa forma, na 7ª e 8ª parcelas os recursos que 101 

atualmente contam como saldo em linhas como apoio à pesquisa deveriam ser 102 

realocados em suas finalidades originais-Dessa forma  a 7ª parcela será para 103 

Coleta e Tratamento de .Esgoto Sanitário, enquanto a 8ª parcela será para 104 

Resíduos Sólidos, Drenagem e Água. Marcos recordou que estas questões já 105 

foram validadas na penúltima plenária e encontram-se aprovadas pelo 106 

planejamento estratégico, não havendo necessidade de discussão sobre o 107 

tema e poderiam avançar nos próximos tópicos da reunião. 108 

9) Edital de auxílio à Pesquisa: Amanda da Agevap esclareceu que já 109 

encaminhou no dia 23 de março a síntese do Edital para validação, acatando 110 

todas as modificações propostas que considerou possível. Marcos solicitou que 111 

seja incluído que caso seja do interesse da universidade, pode ser definido um 112 

coordenador para todas as linhas de pesquisa da entidade. 113 

10) Edital de chamamento público do Subcomitê Leste: Leandro 114 

esclareceu que é um edital de chamamento público com sistema de fossa 115 

séptica e filtro anaeróbio em zonas rurais para o subcomitê Leste. Marcos 116 

colocou que o edital não deve ser publicado separado, mas juntando todos os 117 

recursos que sejam para modelos de saneamentos alternativos. Leandro 118 

esclareceu que encaminhou em janeiro este edital, e posteriormente 119 

reencaminhou outras duas vezes tentando um retorno da diretoria, havendo a 120 

aprovação de João Alberto. Marcos esclareceu que não deve haver 121 

fragmentação dos macroprogramas em vários editais, pois geram dificuldades 122 
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posteriormente. Desta forma, foi solicitado que seja informado ao subcomitê 123 

esta decisão, bem como o contexto em que ela se deu. 124 

11) Edital de Saneamento: Caroline apresentou um breve resumo dos 125 

encaminhamentos de saneamento de cada subcomitê. Marcos observou que 126 

haverá 4 necessidades de editais: Saneamento Ecológico, Saneamento 127 

Convencional, Diagnóstico por Drone e Plano de Saneamento. Caroline 128 

esclareceu que o subcomitê Oeste tem o encaminhamento de contratação de 129 

uma consultaria especializada para verificar o que é preciso para retomar a 130 

operação e um projeto executivo sobre a obra. Marcos apontou que há 131 

necessidade de criação de parâmetros técnicos para nortear a decisão do 132 

subcomitê sobre demandas de municípios. Amanda pontuou que o subcomitê 133 

de Maricá fará parceria com a Sanemar, enquanto o subcomitê Itaipu-134 

Piratininga fará uma parceria com a Prefeitura de Niterói para atender a região 135 

de João Mendes, mas ainda não foi estabelecido quem ficará responsável pelo 136 

quê. Falta que os subcomitês Leste e Oeste indiquem as áreas específicas 137 

para intervenção de saneamento. Marcos afirmou que já está na hora de poder 138 

contar com o apoio do escritório de projetos, descentralizando as demandas 139 

dos técnicos mais antigos. Mayná solicitou que seja retomada a questão de 140 

saneamento para que sejam pensados os critérios de decisão de acordo com 141 

uma apresentação já realizada anteriormente. 142 

Caroline apontou que houve um encaminhamento do Fórum Fluminense 143 

de que haja uma reunião com a delegatária sobre gestão, mas foi considerado 144 

que no momento não era pertinente, já que existem demandas sem resposta 145 

por parte da entidade delegatária. 146 

A reunião teve fim às 18h30, tendo sido solicitada uma nova reunião para 147 

discussão dos tópicos restantes e detalhamento do macroprograma de 148 

saneamento. 149 

 150 

Encaminhamentos:  151 
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1- Os recursos acerca do resultado de inabilitação do processo eleitoral do 152 

CBH-BG serão encaminhados à próxima gestão, assim como os pareceres 153 

da respectiva comissão eleitoral para serem avaliados pela plenária.  154 

2- A secretaria executiva deverá continuar recebendo as contribuições do 155 

GTA-Plano acerca do questionário para diagnóstico e adequando para 156 

envio para membros CBH-BG e atores externos mapeados.  157 

3- A secretaria executiva deverá consultar as entidades dos subcomitês sobre 158 

a participação virtual nas oficinas do plano de bacia e verificar a adesão.  159 

4- A RHA verificará a possibilidade de participação virtual e adesão dos atores 160 

externos mapeados nas oficinas do plano de bacia. Caso a adesão à 161 

participação virtual nas oficinas do plano de bacia seja superior a 60%, 162 

agendar em formato virtual. 163 

5- Remanejar oficinas presenciais do Plano de Bacia para produtos futuros. 164 

6- Verificar a adesão para realização de reuniões virtuais junto à Diretoria 165 

Ampliada para validação dos TRs. 166 

7- Resgatar os valores apresentados pelo INEA na plenária de 2018 para 167 

verificar se o saldo está condizente com a planilha elaborada. 168 

8- Adicionar na Planilha de Saldo as datas de solicitação de cada recurso. 169 

9- Adicionar uma aba na Planilha de Saldo que tenha apenas um resumo com 170 

as seguintes colunas: Recurso Previsto PAP/ Recurso Solicitado Conta D/ 171 

Recurso Solicitado CUTE/ Recebido Conta D/ Recebido CUTE. 172 

10-  Levar à Plenária para discussão a criação de linha no PAP destinada a um 173 

programa de representação do comitê e subcomitês. Havendo aprovação, o 174 

item deve ser levado à CTIL. 175 

11-  Elaborar quadros resumos do PAP. 176 

12-  Elaborar um relatório sobre o histórico de saldo. 177 

13-  Encaminhar avanços do SIGA, solicitando contribuições do CBH-BG. 178 

14-  Pensar uma ferramenta de gestão financeira que gere relatórios com mais 179 

facilidade para acompanhamento e controle do PAP. 180 

15-  Incluir no Edital de Pesquisa que caso seja do interesse da universidade, 181 

pode ser definido um coordenador para todas as linhas de pesquisa da 182 

entidade. Após a modificação solicitada será enviado aos GTs para 183 

validação. 184 

16-  Informar ao subcomitê Leste a orientação da Diretoria para que o edital de 185 

chamamento público de 500 mil reais seja incorporado ao edital de 186 

saneamento ecológico. Dar um retorno ao Subcomitê Leste sobre a 187 

publicação do edital, que acontecerá juntamente com os recursos da 7ª 188 

parcela, baseada na seguinte fundamentação “Ao longo de 2018, 189 

aprovados os R$3.000.000, os subcomitês decidiram por diferentes ações 190 

de saneamento envolvendo obras, projetos e PMSBs. Ao longo de 2019, 191 
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com a chegada dos Macroprogramas e a liberação de recurso do GT-192 

FUNDRHI, percebendo-se a quantidade de editais que seriam produzidos, 193 

evidenciou-se a necessidade de congregar o macroprograma de 194 

saneamento em dois editais: um para saneamento e obras convencionais e 195 

outro para saneamento ecológico. Assim todos os subcomitês começam a 196 

trabalhar na integração de recurso para alcançar esta orientação. Sendo 197 

assim, estamos neste momento adequando aquilo que foi pensado 198 

separadamente desta proposta definida no início de 2020. Os editais 199 

passam a ter caráter de demanda induzida, devendo os subcomitês 200 

apontarem as áreas que serão contempladas com saneamento 201 

convencional e saneamento ecológico.” 202 

17-  Para macroação saneamento ficaram definidos 4 formatos de editais: 203 

Saneamento Ecológico, Saneamento Convencional, Diagnóstico por Drone 204 

e Plano de Saneamento. Considerando que parte das ações definidas pelos 205 

subcomitês não foram estudadas e detalhadas para o TR, pode haver 206 

necessidade de aumentar o número editais. Havendo esta necessidade, a 207 

diretoria deverá ser consultada afim de validar ou não o aumento do n° de 208 

editais. 209 

18-  Construção de parâmetros técnicos para subsidiar as decisões dos 210 

subcomitês quanto às demandas de prefeituras, como é o caso das ETES 211 

no momento. Neste caso serão elaborados carta e formulário a serem 212 

enviados aos municípios para obter informações sobre as ETEs que foram 213 

indicadas pelos subcomitês. 214 

19-  Foi esclarecido que o edital de saneamento ecológico está focado em suas 215 

modalidades e não no território (rural ou urbano). 216 

20- Os técnicos dos escritórios de projetos, em parceria com o respectivo 217 

diretor e a coordenação dos subcomitês e GTs afins, deverão apoiar na 218 

definição das áreas a serem contempladas através do edital de saneamento 219 

ecológico, entrando em contato com associação de moradores, prefeituras, 220 

visitas a campo etc. 221 

21-  Retomar o detalhamento do Macroprograma de saneamento após avançar 222 

nos demais. 223 

22-  Discussão dos itens pendentes, bem como do detalhamento do 224 

Macroprograma de Saneamento em uma reunião dia 13 de abril.  225 

23-  Identificar as demandas já relacionadas em email do dia 15/04/2019 e as 226 

de dezembro de 2019, sinalizando à diretoria os respectivos andamentos 227 

para posterior encaminhamento à Agevap(Resende). 228 

24-  A reunião com o André sobre a questão da gestão aguardará os 229 

encaminhamentos acerca da definição do parecer da Agevap relativo ao 230 

parecer da resolução nº84/2020 do CBH-BG. 231 
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 232 

Participantes: 233 

Instituto Terrazul – Marcos Lacerda – Presidente; Prefeitura Municipal de 234 

Cachoeiras de Macacu – João Alberto – Vice-presidente; Prefeitura Municipal 235 

de Niterói – Luciano Paez – Secretário; CEDAE - Mayná Coutinho – Diretora 236 

Técnica; Movimento Pró Restinga – Izidro Arthou – Diretor Administrativo; 237 

AGEVAP – Amanda Braga – Especialista em Recursos Hídricos ; AGEVAP- 238 

Ana Costa – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Carolina Martins – 239 

Especialista Administrativa; AGEVAP – Caroline Lopes – Gerente de Recursos 240 

Hídricos; AGEVAP – Leandro Guerra – Especialista em Recursos Hídricos.  241 

 242 

MARCOS SANT’ANNA LACERDA 243 

Presidente 244 


