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APROVADA EM 19/08/2021.  ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA AMPLIADA DO 1 
COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ 2 
E JACAREPAGUÁ – CBH-BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL. No dia vinte e nove do 3 
mês de setembro de dois mil e vinte por videoconferência, deu-se início a reunião às 4 
14h com a seguinte pauta: 1) Socialização das propostas de ações/projetos 5 
construídas por cada subcomitê para serem possivelmente custeadas com 6 
recursos do CBH-BG; 2) Convergência das propostas dos Subcomitês para 7 
viabilização; 1- Iniciada a reunião as 14:20 a Sra. Ana Costa (AGEVAP) solicitou ao 8 
Sr. Leandro Guerra (AGEVAP) que iniciasse a apresentação das propostas das 9 
deliberações dos subcomitês para alocação dos recursos disponíveis para os 10 
macroprogramas referentes ao saldo da Conta D do ano de 2020. Fez um breve 11 
histórico sobre de onde surgiu a deliberação do arresto de 30% caso as ações não 12 
fossem deliberadas dentro do prazo estabelecido. Apresentou em seguida o saldo 13 
da Conta D com os valores disponíveis para cada subcomitê e a divisão destes 14 
recursos para cada macroprograma. Sr. Marcos Lacerda lembrou aos presentes que 15 
no Macroprograma Instrumentos de Gestão houve uma alteração na alocação 16 
destes recursos e solicitou que fosse atualizado na apresentação. Sr. Leandro 17 
prosseguiu com a apresentação das deliberações por macroação de cada 18 
subcomitê. No tocante ao Macroprograma Monitoramento, o Sr. Marcos Lacerda 19 
(Instituto Terra Azul) questionou o uso do termo “aditivo” que tem causado dúvidas 20 
entre os membros do subcomitê Jacarepaguá se isto causaria atraso no andamento 21 
dos editais. Sr. Carlos Silva (AGEVAP) esclareceu que o aditivo contratual nada 22 
mais é que um complemento ao contrato assinado inicialmente. Sempre que há uma 23 
alteração em alguma cláusula, é importante que isso seja documentado em forma de 24 
um termo assinado pelas partes. Sr. Carlos Silva lembrou a necessidade de se 25 
alinhar ao máximo os editais entre os subcomitês, onde existem convergências, para 26 
que não ocorra uma demanda muito grande de editais. Deu como exemplo a 27 
proposta do Subcomitê Oeste, onde no monitoramento de Chorume e necrochorume 28 
há a dificuldade em se conseguir uma empresa única que execute os dois tipos de 29 
monitoramento. Afirmação reforçada pelo Sr. Jorge Muniz sobre o risco de um edital 30 
deserto. Sr. Marcos Lacerda lembrou que a empresa é quem deve se adequar às 31 
necessidades do comitê e não o inverso. O Sr. Leandro Guerra ressaltou que não 32 
podemos exigir que uma empresa contratada para quantificar determinados 33 
parâmetros se adeque para analisar parâmetros de chorume, visto que são mais 34 
específicos e exigem uma capacidade analítica maior. Sra katia Vallado lembrou que 35 
no caso do Subcomitê Itaipú/Piratininga –CLIP foram adequadas às necessidades 36 
do subcomitê aos Macroprogramas, tratando –se de um projeto conceitual contando 37 
com a atuação da Prefeitura Municipal de Niterói. O Sr. Marcos Lacerda (Instituto 38 
Terra Azul) reforçou a importância de consultar ao INEA sobre a liberação do 39 
recurso para este projeto pois, da forma que está lançado no PAP, poderá ser 40 
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compreendido como desvio de finalidade do recurso de saneamento para outros 41 
fins. Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) esclareceu que no caso do Subcomitê da Lagoa 42 
Rodrigo de Freitas na questão do Macroprograma Monitoramento estão tomando o 43 
cuidado de não permitir o monitoramento de pontos redundantes. Sra. Mayná 44 
Coutinho (CEDAE) e propôs que a Secretaria Executiva sugerisse uma proposta de 45 
acréscimo de parâmetros do macroprograma monitoramento para ser avaliada pelo 46 
Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas. A Sra. Raquel Cruz solicitou um estudo da 47 
viabilidade em se concentrar os recursos para que a adequação dos interesses de 48 
mais de um subcomitê possa ser realizada em alguns dos macroprogramas. O Sr. 49 
Kleiton Gomes (AGEVAP) lembrou que os recursos podem transitar apenas dentro 50 
do macroprograma mediante aprovação da plenária. Para alterar os recursos do 51 
PAP, precisaremos aprova-lo no Comitê, CERHI e Inea, ainda sim respeitando a 52 
legislação pertinente.Sr. Marcos Lacerda sugeriu como solução adaptar o PAP com 53 
consulta ao INEA para que posteriormente não haja questionamento na destinação 54 
destes recursos.  Sr. José Paulo perguntou se o monitoramento no subcomitê Lagoa 55 
Rodrigo de Freitas será feito apenas nos canais ou também nos rios. Sra Mayná 56 
respondeu que os rios estarão incluídos. Sr. Kleiton Gomes lembrou que para 57 
qualquer alteração no PAP o primeiro encaminhamento precisa ser a consulta ao 58 
Inea pois um veto pode inviabilizar qualquer alteração do PAP. Após isto, seguiriam 59 
os outros encaminhamentos. No Macroprograma Educação Ambiental, 60 
Mobilização e Capacitação, o Sr. Leandro Guerra apresentou que três subcomitês 61 
apresentaram proposta para um edital de capacitação interna (formação continuada) 62 
dos membros dos subcomitês. Os presentes ressaltaram então que seria importante 63 
que os demais aderissem à proposta para que todos os subcomitês fossem 64 
capacitados e não houvesse desnivelamento no conhecimento adquirido nas sub-65 
bacias. Fazendo um paralelo e levantando discussão sobre o macroprograma de 66 
coleta e tratamento de esgotos sanitários, o Sr. Jorge Muniz colocou sua 67 
preocupação com relação ao projeto de saneamento baseado na natureza por não 68 
ter normas técnicas estabelecidas e que isto poderia inviabilizar a participação do 69 
poder público. Sr Paulo Cardoso lembrou que as prefeituras não querem se 70 
responsabilizar pela manutenção dos biodigestores. Sr Marcos Lacerda reforçou que 71 
no edital e no contrato deve constar estas observações referentes à manutenção 72 
dos biodigestores com capacitação, monitoramento e conservação destes. Sobre o 73 
projeto de capacitação dentro deste macro projeto Sr. Marcos Lacerda sugeriu a 74 
unificação entre os subcomitês Leste, Oeste e Jacarepaguá. Sra Flávia Lanari 75 
(APALMA) solicitou ao Sr. Leandro Guerra que recordasse sobre o que foi decidido 76 
dentro do Subcomitê Maricá. Sr. Marcos Lacerda lembrou que o baixo valor do 77 
recurso torna necessário a unificação do edital. Já que Leste e Oeste convergiram 78 
para isso. Sendo assim Sra. Flávia Lanari concordou com esta possibilidade. Sra 79 
Mayná Coutinho (CEDAE) colocou que caso se mantenha o objeto do edital não vê 80 
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problema nesta unificação. Sra Vera Chevalier (ECOMARAPENDI) colocou que a 81 
continuidade da Educação Ambiental seria o ideal, porém não é contra a unificação, 82 
fazendo-se necessário o envio da proposta ao Gt do Subcomitê da Lagoa Rodrigo 83 
de Freitas, condição reforçada pela Sra. Mayná Coutinho (CEDAE). O Sr. Paulo 84 
Cardoso solicitou o prazo de retorno desta decisão até o dia 5/10/2020. 85 
Macroprograma Instrumentos de Gestão Sra Ana Costa apresentou as 86 
deliberações dos subcomitês no tocante a este macroprograma e concluiu que será 87 
um edital único para implantação do Programa de IDEBG. Sr. Marcos Lacerda 88 
lembrou que o Plano de Trabalho do IDEBG necessita numa primeira etapa de uma 89 
revisão adequando-se à necessidade do Comitê e solicitou que a primeira reunião 90 
da CTIG, sem ser a de eleição da coordenação, seja uma reunião conjunta entre 91 
CTIG e CTIGIS. Macroprograma Infraestrutura Verde: Feita a apresentação das 92 
deliberações pela Sra. Ana Costa (AGEVAP) que apresentou um histórico e a 93 
previsão de liberação dos recursos. Deu a previsão de 3 editais para este 94 
macroprograma ou de 2 editais caso o subcomitê Jacarepaguá venha a aderir a 95 
algum edital. Sr. Jorge Muniz sugeriu que no próximo ano talvez tenhamos que 96 
pensar em uma ação de todos os subcomitês neste projeto de infra estrutura verde. 97 
Ficou sugerido que seja feito um edital para fortalecimento de ações de 98 
infraestrutura verde na RH-V contemplando as ações deliberadas nos subcomitês 99 
como lotes dentro de um mesmo edital: Oeste, Maricá, JPA e LRF; Leste será um 100 
edital em separado devido à especificidade e o CLIP não apresentou uma proposta 101 
pois trata-se de deliberação de um projeto único. Sra. Mayná Coutinho ( CEDAE) 102 
declarou que Projeto de enriquecimento florestal com plantio de espécies nativas da 103 
Mata Atlântica na APP do rio Rainha., no Parque da Cidade (Gávea) ampliando a 104 
área de abrangência para mais do que 2 há foi a deliberação do sub comitê  Lagoa 105 
Rodrigo de Freitas. Macroprograma Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários: 106 
Sra. Amanda Braga(AGEVAP) iniciou a apresentação das deliberações dos 107 
subcomitês para este macroprograma. Sr. José Paulo (OMA BRASIL) solicitou 108 
esclarecimento sobre o que seria mapeamento hierarquizado deliberado pelo 109 
subcomitê Jacarepaguá, sendo esclarecido pelo Sr. Marcos Lacerda(Instituto Terra 110 
Azul). As ações deliberadas pelos subcomitês foram as seguintes: (LESTE) 111 
Saneamento ecológico propondo mais áreas ou áreas maiores, em aglomerados 112 
subnormais e áreas rurais; (OESTE) Soluções alternativas de saneamento ecológico 113 
em áreas socioambientalmente vulnerabilizadas e/ou periféricas; (JACAREPAGUÁ) 114 
Projetos aprovados na gestão anterior; Sistemas descentralizados não 115 
convencionais de tratamento; Vídeo inspeção de GAPs; Mapeamento de 116 
comunidades informais para tratamento não convencional de efluentes sanitários; 117 
(MARICÁ) Acordo de Cooperação Técnica com a Sanemar (inclusão dos bairros 118 
Cordeirinho e Bambuí); (LRF) Ampliação da vídeo inspeção em GAPs; (CLIP) Edital 119 
único “Projeto de Melhoria e Requalificação de Rios e do Leito Maior Sazonal da 120 
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Laguna de Itaipu”. Este macroprograma totalizará 5(cinco) editais. Macroprograma 121 
Resíduos Sólidos, Drenagem e Água: Também feita a apresentação das 122 
deliberações dos subcomitês pela Sra. Amanda Braga (AGEVAP) totalizando 6 123 
(seis) editais.  Sr. José Paulo (OMA BRASIL) lembrou da necessidade de se fazer 124 
um convite ao Rosman para elucidar sobre a existência de Estudo para Avaliação da 125 
interligação do Canal das Taxas com o Canal de Sernambetiba. Sra. Mayná 126 
Coutinho (CEDAE) colocou que o subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas deliberou 127 
neste macroprograma um Estudo de diagnóstico de pontos críticos na região do 128 
subcomitê o qual possa fortalecer intervenções futuras e com estudo de viabilidade 129 
de soluções já apontadas para a Lagoa, levando em consideração aspectos 130 
costeiros. Priorização: (1) Represa do Rio Cabeça, (2) Pontos de alagamento – 131 
Macrodrenagem, (3) Pontos de alagamento – meso e microdrenagem, (4) Manejo 132 
hidráulico do nível do espelho e impacto no sistema de esgotamento sanitário. Sr. 133 
Marcos Lacerda (Instituto Terra Azul) sugeriu a unificação neste macroprojeto entre 134 
os subcomitês Jacarepaguá, Maricá e Lagoa Rodrigo de Freitas, cuja viabilidade 135 
será analisada pela secretaria executiva. As ações deliberadas pelos subcomitês 136 
foram as seguintes: (LESTE) Projeto de fortalecimento da cadeia de reciclagem e 137 
Estudo sobre vocação de consórcios entre municípios do Leste na gestão de 138 
resíduos sólidos; (OESTE) Waterwheel em substituição à ecobarreira (experiência 139 
da Baía de Chesapeake); (JACAREPAGUÁ) Estudo de viabilidade considerando 140 
drenagem para melhorias da qualidade da água do Canal das Taxas, considerando 141 
o impacto sobre o sistema lagunar; (MARICÁ) Plano Municipal de Gestão Integrada 142 
de Resíduos Sólidos; (LRF) Diagnóstico de pontos críticos para fortalecer 143 
intervenções futuras, com estudo de viabilidade de soluções já apontadas e 144 
considerando aspectos costeiros; (CLIP) Edital único “Projeto de Melhoria e 145 
Requalificação de Rios e do Leito Maior Sazonal da Laguna de Itaipu”. 146 
Macroprograma Comunicação e Fortalecimento Institucional:  Sr. Marcos 147 
Lacerda sugeriu que as ações deste macroprojeto sejam direcionados para a 148 
visibilidade das ações dos macroprogramas na RH-V, já que o Plano de 149 
Comunicação ainda será elaborado e os recursos são mínimos. Sugestão sendo 150 
aceita pelos presentes. Sr. Jorge Muniz colocou que não vê problema desde que 151 
contemplados o aprovado em plenária. Especialmente a sensibilização dos grandes 152 
usuários e assim vê a possibilidade de convergência. Sendo assim, deliberado por 153 
edital único para os subcomitês. Macroprograma Apoio à Pesquisa: Devido ao 154 
baixo recurso foi sugerido pelo Sr. Marcos Lacerda (Instituto Terra Azul) que se 155 
unificasse os recursos para projeto de extensão em um edital único contemplando 156 
todos os subcomitês. Ficando o Subcomitê Maricá em retornar posicionamento antes 157 
do dia 7/10/2020. Ficando finalizado, após a reunião, a previsão do seguinte 158 
quantitativo de editais: Número de editais: 1) CLIP: 1;  2) Monitoramento: 1;  3) Ed. 159 
Ambiental: 1;  4) Instrumentos de Gestão: 1;  5) Infraestrutura Verde; : 2 ; 6) Coleta e 160 
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Tratamento de Esgoto: 5 ; 7) Resíduos Sólidos, Drenagem e Água: 2 ; 8) 161 
Comunicação 1;  9) Pesquisa: 1-  Totalizando : 15 editais. Terminada a reunião as 162 
18:50 hr, sem mais nada a declarar, eu Carlos Rogério Vieira Torres, transcrevi esta 163 
Ata e dou fé, 164 

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2020. 165 
 166 

Paulo Cardoso 167 
Vice-presidente do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos 168 

Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá 169 
 170 
Encaminhamentos: 171 
1 - Atualizar as tabelas de divisão de recursos do saldo da conta D considerando a 172 
definição da execução do Programa de IDEBG como ação deliberada para a RH-V 173 
no macroprograma de Instrumentos de Gestão. 174 
Monitoramento Quali Quantitativo:: 175 
2 - Monitoramento: ampliação de pontos e/ou período de monitoramento 176 
3- Adaptar PAP com uma linha "Projetos Especiais" para inclusão do recurso do 177 
CLIP 178 
4- Consultar o INEA sobre o recurso do macroprograma saneamento aplicado num 179 
projeto especial amplo como o do CLIP 180 
5- Não sendo possível aumentar o tempo de monitoramento, enviar sugestões de 181 
parâmetros específicos para SCSL LRF para serem validados e discutidos 182 
6- Encaminhar carta da diretoria do CBH-BG para diretoria do CERHI solicitando RE 183 
da CTIG e CTIL e Plenária do CERHI para aprovação do PAP (sugestão de datas 184 
CTIG e CTIL 15/10 e Plenária 25/10 ) 185 
7 – As ações deliberadas para uso do saldo da conta D serão consolidadas em um 186 
único e novo edital de monitoramento; 187 
Educação Ambiental , Mobilização e Capacitação: 188 
8- O SCSL LRF deverá encaminhar resposta sobre a adesão ao edital de 189 
capacitação continuada do CBH-BG até dia 05/10/2020 190 
 9- Incluir Maricá como convergindo para o Edital de capacitação continuada do 191 
CBH-BG 192 
10 – Realizar reunião conjunta CTIG e CTIGIS para capacitação sobre o Programa 193 
de IDEBG e reavaliação do plano de trabalho à luz da resolução CBH-BG n.º 194 
67/2018. 195 
 Instrumentos de Gestão: 196 
11- Edital de fortalecimento de ações de infraestrutura verde na RH-V contemplando 197 
as ações deliberadas como lotes nos subcomitês: Oeste, Maricá,JPA e LRF.  198 
12- Leste é um edital em separado devido à especificidade 199 
Coleta e tratamento de esgotos sanitários: 200 
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13- Verificar, a partir das atas, quais são os projetos aprovados na gestão anterior, 201 
identificado pelo SC Jacarepaguá e disponibilizar com os demais coordenadores. 202 
14 - Verificar é a origem dos recursos dispostos no PAP, coluna "comprometido até 203 
2018" identificando a resolução correspondente. 204 
Resíduos sólidos e drenagem: 205 
15- Fazer um convite ao Rosman para elucidar sobre a existência de Estudo para 206 
Avaliação da interligação do Canal das Taxas com o Canal de Sernambetiba. 207 
16- Aguardar definição do projeto com a Defesa Civil na plenária do SSLM-G, a ser 208 
realizada em 02/10, para verificar junção com deliberação de JPA 209 
17- Verificar a possibilidade de unificação de editais com deliberação de JPA, Maricá 210 
e LRF 211 
Comunicação e Fortalecimento Institucional: 212 
18- Unificar edital de comunicação com ações a serem discutidas, voltadas para a 213 
visibilidade das intervenções dos sub-comitês LRF, JPA, Oeste, Leste e Maricá 214 
Apoio à Pesquisa: 215 
19- Edital único de Projetos de extensão, considerando pagamento de auxílio 216 
financeiro 217 
20- Verificar a adesão do SSLM-G ao edital único .  218 
 219 
Participantes: 220 
Izidro Paes Leme Arthou - Movimento Pró-Restinga; Jorge Luiz Marinho Muniz – 221 
CEDAE; José Paulo Azevedo – OMA BRASIL; Mayná Coutinho Morais – CEDAE; 222 
Flávia Lanari- APALMA; Leonardo Abreu Canto- CEDAE; Kátia Vallado- CCRON; 223 
Paulo Cardoso- ALAPI; Marcos Lacerda- Instituto Terra Azul; Paulo Cerqueira- 224 
Sindpesca; Vera Chevalier- ECOMARAPENDI; Raquel Cruz - PM Niterói. Secretaria 225 
Executiva (Agevap): Ana de Castro e Costa, Gabriel Macedo, João Paulo Coimbra, 226 
Laura Cristina Pantaleão, Lohana Cristina dos Santos, Patrick D’Oliveira, Paulo 227 
Eduardo Aragon, Carlos Rogério V. Torres, Carlos Frederico da Silva, Kleiton 228 
Gomes, Amanda Braga, Luciana Rosário, Lucas Pacheco. 229 


