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APROVADA EM 19/08/2021. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 
DIRETORIA AMPLIADA - COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 2 
LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO 3 
DISPONÍVEL – No dia 10 de junho de 2021, às 13h30, deu-se a reunião 4 
extraordinária da Diretoria Ampliada a por videoconferência com a seguinte pauta: 1) 5 
Aprovação da pauta; 2)  apresentação da Universidade do Mar; 3) Apreciação 6 
da ata de 04/05/2021; 4) Aquisição do pacote de ArcGis; 5) Participação do 7 
CBH-BG no 2º Encontro Regional da Aliança das Megacidades para Água e 8 
Clima da América Latina e Caribe (MAWAC-LAC); 6) Posição dos subcomitês 9 
sobre os limites;  7) Colher sugestões sobre os encaminhamentos quanto ao 10 
TAC das Lagoas junto ao MP e Inea; 8) Debater e colher sugestões sobre as 11 
propostas de comunicação; 9) Revisão do fluxo de informações e protocolos 12 
de comunicação entre as diversas instâncias do CBH BG; 10) Parceria com o 13 
Projeto Boticário. A reunião teve início às 13h55. Ana Costa informou que 14 
Christianne Bernardo da Silva se atrasaria, solicitando que outro diretor conduzisse a 15 
reunião. Vera Chevalier iniciou a pauta. 1)  Aprovação da pauta: A pauta foi 16 
projetada por Carolina Martins. Flávia Lanari manifestou que gostaria de incluir o 17 
item 11) Redimensionamento das demandas administrativas do CBH-BG. Não 18 
havendo oposição, a pauta foi aprovada pelos presentes. 2)  Apresentação da 19 
Universidade do Mar: Sérgio Ricardo fez uma breve fala esclarecendo que o 20 
assunto já havia sido falando anteriormente com Marcos Lacerda, na gestão 2018-21 
2020, mas que a apresentação não avançou por conta da pandemia. Sérgio solicitou 22 
que Ialê Falleiros realizasse a apresentação da proposta, informando que seria 23 
enviada a apresentação a todos. José Paulo Azevedo agradeceu pela participação e 24 
falou que acredita que a proposta é muito interessante e traz a importância do papel 25 
do CBH-BG. Adriana Bocaiuva questionou se era a criação de uma instituição do 26 
zero ou se estaria em uma que já existe, sendo esclarecido por Sérgio que é da 27 
UERJ e que as entidades que se dispuserem a participar integrarão o Conselho 28 
Gestor. Flávia Lanari elogiou a iniciativa e manifestou seu apoio. Sérgio agradeceu e 29 
afirmou que por meio da Flávia foi possível conseguir o apoio do Instituto Federal 30 
Fluminense. Eloísa Torres questionou sobre o custeio da instituição, sendo 31 
respondido que serão trabalhados subprojetos e há uma peculiaridade em relação 32 
ao Solar Del Rey por ser um espaço de preservação histórica e que será custeado 33 
de forma cooperativa. Christianne pediu que o assunto fosse finalizado para que 34 
pudessem avançar com a pauta, uma vez que ninguém me manifestou em oposição 35 
à adesão. Christianne questionou se poderia ser aprovada a carta e dado ciência à 36 
Plenária ou se seria necessário aguardar a aprovação da Plenária. Os presentes 37 
falaram que por não ser um tema polêmico que comprometia recurso, poderia ser 38 
aprovada a carta e somente dar ciência aos membros da Plenária. Ialê falou que 39 
serão buscadas alternativas para o custeamento público e privado com a 40 
participação deste Conselho Gestor. Christianne agradeceu à presença dos 41 
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convidados. 3) Apreciação da ata de 04/05/2021: Christianne perguntou se foram 42 
recebidas contribuições. Carolina respondeu que não. Christianne perguntou se 43 
seria possível aprovar a ata e os presentes concordaram. 4) Aquisição do pacote 44 
de ArcGis: José Paulo fez uma breve explicação sobre o ponto de pauta, 45 
esclarecendo que o Patrick Moraes realizou uma pesquisa sobre as funcionalidades 46 
e preços dos pacotes, mas foi concluído que a CTIG entendeu que a renovação da 47 
licença existente atenderia ao CBH-BG no momento. Patrick informou que possui 48 
informações mais aprofundadas sobre os pacotes, questionando se consideravam 49 
que havia necessidade de apresentação, mas que poderia enviar a todos. José 50 
Paulo afirmou que com a extinção do GAEMA, no momento, seria dada uma pausa 51 
no andamento da parceria com o MP em Mapas. 5) Participação do CBH-BG no 2º 52 
Encontro Regional da Aliança das Megacidades para Água e Clima da América 53 
Latina e Caribe (MAWAC-LAC): Christianne falou sobre a participação no 2º 54 
Encontro Região da Aliança das Megacidades para Água e Clima da América Latina 55 
e Caribe, esclarecendo que ele é para início de uma rede para troca de informações 56 
de alguns atores estratégicos para construção de um material para o encontro que 57 
acontecerá em janeiro em Paris. José Paulo falou sobre o encontro que foi realizado 58 
no passado em São Paulo e que os atores eram universidades, poder público e 59 
concessionária de águas, mas que sugeriu a participação do presidente do CBH-BG 60 
e a ideia foi acolhida. Adriana falou sobre a disponibilização das apresentações no 61 
site do evento. Christianne solicitou que fosse enviado o link das apresentações para 62 
os membros. Jacqueline Guerreiro falou que acredita ser importante uma conexão 63 
dos membros que estejam representando um grupo em alguma discussão 64 
relacionada à cidade do Rio de Janeiro para alinhamento e troca de informação. 65 
Adriana falou que isto pode ser feito direcionado por um tema, que acredita que 66 
poderia ser Recursos Hídricos e Crises Climáticas. Eloísa Torres manifestou 67 
concordância com as falas de Jacqueline e Adriana e que entendia que o grupo 68 
deveria ser apropriar destas temáticas. Izidro Arthou sugeriu que seja adotado o 69 
procedimento existente no subcomitê de Maricá em que há um momento de troca de 70 
informações entre os representantes do subcomitê para tomada de decisões e que 71 
isto poderia ser adotado para o CBH-BG. Adriana sugeriu que seja realizada uma 72 
formação pensando lideranças climáticas. José Paulo falou que acredita que seja 73 
uma boa ideia, embora não seja possível realizar um aprofundamento muito grande, 74 
mas que sugeriria para que o João Paulo Coimbra fizesse contato com a RHA, pois 75 
acredita que eles possuem um especialista sobre o assunto e que o formato de 76 
Roda de Conversa seria melhor que uma reunião formal. Christianne questionou se 77 
seria possível que a Adriana pensasse este curso e submetesse ao Fórum 78 
Fluminense. Os presentes concordaram. Foi sugerido que seja criado um GT sobre 79 
o assunto e que só os que participassem do curso integrassem o GT. Adriana falou 80 
que alguns membros já participaram da formação do Climate Reality Project. Ana 81 
manifestou sua preocupação com o suporte da secretaria executiva, sugerindo que 82 
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seja verificada a possibilidade de suporte antes da criação de uma nova instância, 83 
pois isto pode comprometer o suporte ao que já está acontecendo. Flávia falou que 84 
pediu inclusão de um ponto de pauta sobre o assunto abordado por Ana. Adriana 85 
falou que verificaria o prazo para iniciar este curso. Eloísa falou que este debate é 86 
um assunto a ser discutido no longo prazo, tendo em vista sua urgência e 87 
importância, mas apontou que se preocupava com a capacidade do CBH-BG em 88 
acompanhar todas as ideias e que acreditava que isto deveria ser pensado no Plano 89 
Diretor. Christianne colocou sua sugestão de encaminhamento no chat e os 90 
presentes aprovaram. 6) Posição dos subcomitês sobre os limites: Agenor da 91 
Silva pontuou que estava representando o subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas a 92 
pedido de Mayná Coutinho que não poderia participar da reunião e que ela solicitou 93 
que ele agradecesse à resposta rápida de Jacarepaguá sobre os limites. Eloísa falou 94 
que foi feita uma rápida apresentação dos limites e todos concordaram e que 95 
entenderam a mudança como racional, mas achou que a Praia da Urca ficou meio 96 
que sem padrinho. Vera falou que Mayná também pediu que ela agradecesse e que 97 
concordava com a fala de Eloísa. Adriana falou que este território estaria no Oeste. 98 
José Paulo falou que já foi marcada uma reunião para discussão do tema 99 
formalmente. Flávia falou que não sabe como serão os trâmites, mas que o acordo 100 
de Maricá e Itaipu-Piratininga já está feito e que as alterações feitas pelos 101 
subcomitês devem ser encaminhadas para a CTIL para modificação no Regimento 102 
Interno. 7) Colher sugestões sobre os encaminhamentos quanto ao TAC das 103 
Lagoas de Jacarepaguá junto ao MP e Inea: Eloísa falou que a ONG MEPRA de 104 
Jacarepaguá solicitou este encaminhamento que era para saber como anda este 105 
TAC, pedindo que o comitê envie esta solicitação para o INEA e MP. Patrick falou 106 
que enviou um e-mail para o MP e que o responderia seria o CAO Meio Ambiente e 107 
Urbanismo, com a coordenadora Patrícia Gabai, mas que seu contato foi sobre o 108 
contato sobre parceria com o MP. Christianne solicitou que entrem em contato com o 109 
MP para saber sobre o andamento do TAC. 8) Debater e colher sugestões sobre 110 
as propostas de comunicação: Eloísa pontuou que pediu inclusão deste assunto 111 
para poder entender melhor o andamento das propostas de comunicação. Ela 112 
esclareceu que não é da área, mas que sentiu falta de um direcionamento para um 113 
público específico, abrindo falta de chamar este público para participar da 114 
governança do CBH-BG, complementando que parece uma série de produtos, mas 115 
fica em dúvida sobre o público que se pretende atingir e como chegará a ele. José 116 
Paulo falou que entendia como pertinentes o que foi colocado por Eloísa e que 117 
acreditava que Mércia Anselmo poderia realizar um vídeo explicado a lógica por trás 118 
disso. Ana fez uma contextualização colocando que existem metas que regem o 119 
contrato de gestão, havendo metas relativas à comunicação e que ano passado era 120 
a elaboração do plano de comunicação e este ano seria a operacionalização do 121 
plano, mas que também foram necessárias algumas modificações, pois o plano era 122 
muito básico. Ana completou que ações de comunicação que passam por educação 123 
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ambiental devem envolver a CTEM. Jacqueline recordou que há uma grande 124 
demanda de que a memória do comitê esteja disponível aos membros novos e que 125 
espera que com este plano de comunicação seja possível atender a isto, mas não 126 
observou isso de forma explícita, afirmando que o CBH-BG não tem nenhum 127 
material impresso. Jacqueline também falou sobre a necessidade de construção de 128 
uma matriz de indicadores para acompanhamento das ações. Por fim, Jacqueline 129 
questionou sobre o protagonismo do comitê no acompanhamento dos editais, 130 
ressaltando a importância do controle social. Christianne sugeriu solicitar que a 131 
profissional de comunicação realize um vídeo explicativo sobre o edital de 132 
comunicação. Eloísa pediu que fosse realizada também uma roda de conversa sobre 133 
o assunto. Izidro falou que sente falta de especificações mais claras para que o TDR 134 
siga exatamente o comitê deseja. Jacqueline falou que muitas vezes percebe que a 135 
Agevap não reflete o que se deseja. 9) Revisão do fluxo de informações e 136 
protocolos de comunicação entre as diversas instâncias do CBH BG: José 137 
Paulo falou que sente que algumas vezes o fluxo não é seguido, como foi o caso da 138 
minuta da resolução sobre o acordo de convivência. Adriana colocou que corrobora 139 
com a fala do José Paulo e que a discussão acaba não chegando ao subcomitê. 140 
Carolina falou que o que aconteceu é que foi seguido o encaminhamento da CTIL 141 
que era o envio por e-mail da resolução aos coordenadores e que estes receberam, 142 
pontuando também que o prazo inicial proposto pela CTIL era de uma semana, mas 143 
que ela sugeriu 15 dias por considerar que uma semana seria muito pouco para as 144 
discussões, ressaltando que só após o prazo ser encerrado que foi recebida a 145 
reclamação quanto ao prazo. José Paulo falou que não cabe à CTIL estabelecer o 146 
prazo. Carolina recordou que quanto ao fluxo, já foi tratado em uma reunião este 147 
tema, sendo estabelecido que cada resolução seguiria um fluxo de acordo com a 148 
sua necessidade específica. Eloísa solicitou que seja estabelecido um fluxo para o 149 
procedimento. Christianne solicitou que seja encaminhada a resolução nº84 a todos 150 
os membros. Ana recomendou que seja enviado também o parecer jurídico. 10) 151 
Parceria com o Projeto Boticário: Christianne contextualizou que estão sendo 152 
agendadas reuniões com os subcomitês e que na próxima semana haveria uma 153 
reunião. Ana recordou que na terça-feira deveria ter sido realizada uma reunião, mas 154 
o representante do Boticário não compareceu e que procuraria saber o que houve e 155 
confirmaria a próxima. José Paulo questionou se este projeto se referia ao Labs, 156 
sendo afirmado por Christianne que sim, falando que após a apresentação aos 157 
subcomitês, será levada a adesão ou não da parceira à Plenária do CBH-BG. 158 
Christianne sugeriu que os subcomitês participassem todos da reunião no dia 14. 11) 159 
Redimensionamento das demandas administrativas do CBH-BG: Christianne 160 
passou a palavra à Flávia, que solicitou inclusão deste item. Flávia recordou de uma 161 
situação que ocorreu na CTSAM e que percebeu que isto ocorreria em outras 162 
instâncias também. Flávia colocou que foi pensada criação de 2 GTs, um relativo ao 163 
GT Chorume e outro sobre o Planos e uma pessoa do administrativo que estava 164 
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presente manifestou sua preocupação sobre a capacidade de acompanhamento da 165 
secretaria executiva e que percebeu que isto acabaria estourando em algum 166 
momento e que se preocupava com isso, pois não acredita que seja possível pautar 167 
o trabalho pela capacidade de acompanhamento da secretaria executiva, 168 
entendendo que há a necessidade de se redimensionar estas demandas e pensar o 169 
que é necessário para o bom andamento do trabalho. José Paulo falou sobre a 170 
necessidade de se ter clareza sobre a equipe para o andamento do trabalho. Ana 171 
falou que o contrato de gestão não traz a figura dos subcomitês de forma explícita e 172 
que o trabalho e que o dimensionamento da equipe frente às demandas é 173 
inversamente às demandas, colocando que o que precisa ser pensado sobre o 174 
especialistas em recursos hídricos é a distribuição frente as demandas e que há uma 175 
carência muito grande quanto aos especialistas administrativos e que sugere que 176 
isto seja levado à plenária e que também seja pensada a capacidade de suporte da 177 
secretaria executiva antes da criação de novas instâncias. Marcos Basbaum colocou 178 
que a dificuldade de suporte da secretaria executiva não foi a razão para a CTSAM 179 
optar pela não criação de GTs, mas sim que o grupo não teve interesse. José Paulo 180 
falou que acredita que os estagiários podem suprir a demanda se forem bem 181 
selecionados, mas que acredita que pelo contrato de gestão acaba tomando muito 182 
tempo. Christianne sugeriu que seja pensado o dimensionamento necessário, 183 
principalmente administrativo, mas envolvendo também técnicos e estagiários, e que 184 
vê que o CBH-BG vem ganhando espaço e visibilidade e que isto também indica que 185 
surgirão novas demandas. Eloísa sugeriu que sejam contratados estagiários de 186 
letras para o suporte de atas. Christianne solicitou que Ana dê andamento a estas 187 
demandas e que isto já inicie a ser tratado na reunião com o INEA. José Paulo falou 188 
que acredita ser importante se considerar também a necessidade da Agevap em 189 
atender as metas do contrato de gestão. José Paulo também falou que espera que 190 
se tenha retorno sobre a compra dos computadores e celulares. Ana falou que vai 191 
providenciar a resposta a isto. A reunião foi encerrada. 192 
 193 

Christianne Bernardo da Silva 194 
Presidente do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos 195 

Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá 196 
 197 
ENCAMINHAMENTOS:  198 
1. Realizar a carta de apoio à Universidade do Mar e enviar aos presentes para 199 
posterior divulgação na plenária. 200 
2. Envio da apresentação da Universidade do Mar aos membros. 201 
3. Publicação da ata aprovada de 04/05/2021. 202 
4. Renovação da licença do ArcGis Online Creator. 203 
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5. Enviar o link das apresentações realizadas no 2º Encontro Regional da 204 
Aliança das Megacidades para Água e Clima da América Latina e Caribe (MAWAC-205 
LAC). 206 
6. Fazer treinamento para os membros do CBH-BG sobre o tema Água e Clima.  207 
7. Discutir na Plenária do dia 1º de julho, a criação de um GT para os que 208 
participarem do Treinamento. 209 
8. Todas as alterações aprovadas sobre os limites devem ser enviadas para a 210 
CTIL para serem incluídas no Regimento Interno. 211 
9. Solicitar ao MP quem será o ponto focal do MP para tratar do TAC/Inquérito 212 
civil nº1934 (2015) - referente a recuperação ambiental do sistema lagunar de 213 
Jacarepaguá das lagoas. 214 
10. Após a identificação do ponto focal do MP, enviar carta CBH-BG solicitando 215 
as informações sobre o TAC das lagoas. 216 
11.  Solicitar à Mércia que faça um vídeo informando sobre o seu trabalho de 217 
Comunicação e sobre o Plano de Comunicação, para às Coordenações dos 218 
Subcomitês. 219 
12. Incluir em pauta de diretoria ampliada para tratar dos problemas dos editais 220 
da AGEVAP. Convidar o jurídico 221 
13. Enviar a resolução 84 junto com o Parecer 117 da resolução e enviar }à todos 222 
os membros de comitê e subcomitês dando prazo de 10 dias para contribuições, 223 
14. Verificar se o Thaigo Piazzeta (FGB) justificou a ausência na reunião do 224 
trecho Leste e confirmar a reunião do trecho Oeste 14/06 225 
15. Proposta de redimensionamento de pessoal na secretaria executiva (CG e 226 
EP) 227 
16. Incluir nos Informes da Plenária o retorno sobre a compra de computadores e 228 
celulares. 229 
 230 
PARTICIPANTES:  231 

Adauri Souza – Instituto Baía de Guanabara; Eloísa Torres – Instituto Terrazul; 232 
Christianne Bernardo da Silva – 57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil; 233 
Alexandre Anderson dos Santos – SINDPESCA; Vera Maria de Rossi Chevalier – 234 
Associação Projeto Lagoa de Marapendi - Ecomarapendi; Maria Aparecida Resende 235 
– Prefeitura Municipal de Magé; Paulo Cardoso - ALAPI; Amanda Jevaux – 236 
Prefeitura de Niterói; Maria Teresa Gouveia – CRBio; Agenor da Silva – Clube Naval 237 
Piraquê; José Paulo Azevedo – OMA Brasil; Jorge Muniz – CEDAE; Flávia Lanari – 238 
APALMA; Frederico Menezes – CEDAE; Adriana Bocauiva – AMALGA; Halphy 239 
Rodrigues – Águas de Niterói; Jacqueline Guerreiro – OMA-Brasil; Kátia Vallado – 240 
CCRON; Leonardo Canto – CEDAE; Daniel Moraleida – Fundação Rio Águas; Sério 241 
Ricardo – Movimento Baía Viva; Ialê Falleiros – Movimento Baía Viva. Secretaria 242 
executiva: Aldemir Gomes; Ana Costa; Carlos Rogério Torres; Carolina Martins e 243 
Patrick Souza. 244 


