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APROVAÇÃO 09/11/2020 DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GT 1 

SEGURANÇA HÍDRICA DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 2 

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

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 07 de outubro de 2020, às 10h, deu-se a 4 

reunião extraordinária do GTSH do CBH-BG por videoconferência com a 5 

seguinte pauta: 1) Eleição de Coordenador e Subcoordenador; 2) 6 

Levantamento das prioridades da instância; 3) Definição do Calendário. 1) 7 

Eleição de Coordenador: Carolina Martins deu início a reunião ratificando a 8 

Eleição de Coordenador e Subcoordenador, solicitando aos membros 9 

manifestarem interesse. Mayná Coutinho sugeriu que Humberto Saito se 10 

candidatasse. Humberto Saito colocou que poderia participar, mas deixou em 11 

aberto caso outra pessoa tivesse interesse em ocupar a vaga. Flávia Lanari 12 

pontuou que acreditava que Mayná Coutinho poderia ocupar a vaga de 13 

subcoordenadora, tendo em vista sua participação anterior no GT. Mayná 14 

Coutinho propôs a Frederico Menezes indicação oficial para que ele seja seu 15 

substituto no grupo. Humberto Saito informou que no dia anterior, participou da 16 

reunião virtual para instituir o GT de Licenciamento e determinar seu 17 

direcionamento, um dos pontos foi o desenvolvimento da metodologia de 18 

atuação. Ele pontuou que acredita que isto proporcionaria um feedback para 19 

auxiliá-lo na tomada de decisões quanto ao modelo de trabalho do GT. Aline 20 

Ferreira manifestou interesse em participar do GT de Segurança Hídrica pelo 21 

Leste, ela informa que enviará um ofício a Agevap a fim de oficializar sua 22 

candidatura. Carolina Martins instrui Aline para que seja válida sua candidatura, 23 

deve-se passar antes pelo Subcomitê para que eles realizem o envio. Após os 24 

participantes entrarem em comum acordo, foi dada posse ao cargo de 25 

coordenador a Humberto Yoshiharu Saito e subcoordenadora a Mayná 26 

Coutinho. 2) Levantamento das prioridades da instância: Flávia Lanari 27 

sugeriu o envio do material da gestão passada do GT, para que pudesse ter o 28 

conhecimento do que foi realizado e pediu que convidasse o João que foi 29 

Coordenador de Segurança Hídrica na gestão anterior, para nortear os novos 30 

ingressantes na atual gestão. Agenor da Silva solicitou um cronograma das 31 

possíveis atividades a serem executadas pelo grupo. Humberto Saito pautou 32 

sobre a demora de informações a serem passadas para a sociedade. Flávia 33 

Lanari relatou algumas prioridades, mencionando a escassez de água em 34 

Maricá, completando sobre a dependência da Bacia do Rio Guandu no Oeste. 35 

Mayná Coutinho deixou sua concordância sobre os itens citados por Flávia, 36 

principalmente sobre o resgate da memória do que foi realizado, para que haja 37 

a continuação de tal seguimento e futuros desenvolvimentos para possíveis 38 

melhorias. Frederico Menezes falou sobre mananciais alternativos em relação 39 

ao Guandu, relatando sobre a escassez hídrica no ano de 2014/2015, e 40 
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relembrou que não sofreram tanto porque houve participação do INEA junto ao 41 

comitê para não afetar tanto o Rio de Janeiro comparado a São Paulo. Além 42 

disso, foi mencionado o Sistema das Linhas Pretas que abastece a Baixada 43 

Fluminense, que deve ser preservado. Larissa Ferreira faz um informe sobre a 44 

desativação da estação de monitoramento de Anil por problema de aceitação 45 

na região e da estação de monitoramento Caboclo por solicitação de retirada. 46 

Ela indagou se o monitoramento feito é suficiente para o objetivo inicial do GT 47 

que era conhecer o regime de vazões nesses afluentes. 3) Definição do 48 

Calendário:  Após consenso de todos os participantes, chegaram à conclusão 49 

que o melhor dia e horário para a próxima reunião será Dia 29/10 às 14h. 50 

  51 

Encaminhamentos:  52 

1) Envio do material da gestão anterior do GTSH para os membros atuais. 53 

 54 

2) Convidar o ex-coordenador João Alberto Ribeiro e o especialista em 55 

recursos hídricos Leandro Guerra para apresentar as ações realizadas pelo 56 

GTSH e resgatar o histórico da instância. 57 

 58 

3) Apresentação INEA sobre o monitoramento.  59 

 60 

4) Estudar os materiais elaborados anteriormente e apresentados e construir 61 

um plano de trabalho. 62 

 63 

5) Sugerir a inclusão no TR de capacitação continuada do CBH-BG segurança 64 

hídrica. 65 

 66 

Participantes: 67 

Agenor Cunha da Silva - Clube Naval - Departamento Esportivo – Aline Ferreira 68 

Silva – Prefeitura de Magé – Elane Carvalho – Instituto Federal Fluminense - 69 

Flávia Lanari Coelho - Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de 70 

Maricá - APALMA – Frederico Menezes – CEDAE -Jorge Luiz Marinho Muniz – 71 

CEDAE – Larissa Ferreira – INEA – Mayná Coutinho Morais - CEDAE - Sonia 72 

Maria de Menezes – AMAF – Ursula Isabel Dias de Araujo Associação 73 

Comercial de Maricá - Humberto Yoshiharu Saito - Prefeitura de Belford Roxo - 74 

Secretaria de Meio Ambiente. 75 

 76 

HUMBERTO YOSHIHARU SAITO 77 

COORDENADOR DO GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA HÍDRICA  78 


