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APROVADA EM 01/03/2023 – ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA, realizada no dia 16 de 2 

dezembro de 2022 às 14:00h, por videoconferência. Deu-se início a reunião 3 

em tela, com os seguintes pontos de pauta: 1. Apresentação e boas-vindas da 4 

presidente do CBH-BG para o mandato 2022-2024: Adriana; 2. Aprovação de 5 

minutas de ata; 3. Aprovação Calendário de reuniões 2023; 4. Informes 6 

Código de Ética do CBH-BG; 5. Criação e formação de GTs Temporários 7 

CLIP: Muro de Contenção em Camboinhas, Acompanhamento de obras e 8 

projetos de Drenagem no Engenho do Mato; 6. Manifestação do CLIP a 9 

respeito do projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo na Região Oceânica 10 

de Niterói; 7. Apresentação do novo desenho da área lagunar do Peset; 8. 11 

Apresentação da autorização da SMARHS para o empreendimento ao lado 12 

do Rio da Vala. A reunião foi iniciada pela Sra. Katia Vallado (CCRON) que 13 

agradeceu a presença de todos e apresentou os pontos de pauta. A Sra. Katia 14 

Vallado informou que a carta destinada ao CBH-BG foi enviada em nome do 15 

CCRON e não pelo CLIP. 1. Apresentação e boas-vindas da presidente do 16 

CBH-BG para o mandato 2022-2024: Adriana; A Sra. Adriana Bocaiuva 17 

(Presidente CBH-BG) destacou sobre a participação do Comitê Baía de 18 

Guanabara no ECOB (Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas), 19 

dizendo que no encontro subscreverão uma moção para que crie no âmbito do 20 

CERHI uma câmara técnica de gestão costeira. Disse que na última plenária do 21 

CBH-BG foi deliberado para que o CBH-BG componha uma rede – a Rede 22 

Oceano Limpo Rio de Janeiro. Falou também da importância de fazer uma 23 

apresentação no começo do ano de 2023 sobre a participação do CBH-BG como 24 

membro do conselho estratégico do Movimento Viva Água da Fundação Boticário. 25 

A Sra. Adriana falou que o CBH-BG é o ponto focal de uma aliança internacional 26 

chamada Megacidades Água e Clima, e o CBH-BG tem tido um protagonismo um 27 

pouco reduzido por conta do ano eleitoral ter impedido que os poderes públicos 28 
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do Rio de Janeiro e Niterói pudessem fazer movimentos mais contundentes sobre 29 

a aliança, porém está para retornar as tratativas feitas durante o ano de 2021 e 30 

início de 2022. Resumidamente explicou que a aliança internacional se trata de 31 

uma troca de informações entre megacidades, mostrando projetos e experiências 32 

na gestão de recursos hídricos frente às ameaças e impactos das mudanças 33 

climáticas. Por fim, a Sra. Adriana Bocaiuva informou que o Comitê da Baía de 34 

Guanabara e o Comitê Piabanha serão os novos coordenadores do fórum 35 

fluminense, e basicamente a função mais importante do fórum fluminense é 36 

organizar o ECOB, porém, no ano de 2023 terá apenas o ENCOB, que é o 37 

Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas. A Sra. Katia Vallado 38 

(CCRON) perguntou sobre como ficará o apoio do Escritório de Projetos da 39 

Agevap. A Sra. Adriana Bocaiuva (Presidente CBH-BG) informou que em relação 40 

ao contrato com a Agevap, teve-se uma imposição do Inea em um recorte em que 41 

o mesmo equipara a dimensão do território e a complexidade da gestão hídrica no 42 

território, dizendo que o contrato estipula 80 reuniões anuais tanto para o CBH-43 

BG quanto pro BIG.  Logo, o CBH-BG tem uma limitação de número de reuniões 44 

secretariadas pela Agevap. Falou que em relação ao escritório de projetos, o TCE 45 

entendeu que o escritório de projetos do Guandu, vai passar o limite de custeio da 46 

Agevap, ou seja, o Escritório é para realizar projetos e não pode secretariar os 47 

Subcomitês e nenhuma das instâncias, então teria menos reuniões secretariadas 48 

pela Agevap e não poderia contar com os especialistas do escritório de projetos 49 

para fazer secretaria. Ademais, o CBH-BG a partir de janeiro de 2023 vai definir a 50 

forma de como o escritório de projetos deve atender as demandas das diversas 51 

instâncias do Comitê da Baía de Guanabara. A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura 52 

de Niterói) disse que no dia anterior da presente reunião a mesma recebeu várias 53 

ligações e recebeu por WhatsApp prints de conversas, sobre a apresentação que 54 

foi feita no CBH-BG, falou que ainda não ouviu a reunião feita pela coordenação, 55 

mas que o que chegou até ela foi que a carta enviada ao CBH-BG foi assinada e 56 

aprovada pelo CLIP, sendo que, a carta nunca foi apresentada aos membros do 57 
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CLIP para conhecimento do conteúdo e nem para aprovação. O Sr. Ricardo 58 

Voivodic (PESET– INEA) disse que provavelmente houve um mal-entendido de 59 

quem teria assinado a carta que foi enviada ao CBH-BG. A Sra. Amanda Jevaux 60 

(Prefeitura de Niterói) falou que se foi uma carta emitida em nome do CCRON ela 61 

não vê problema nenhum, mas que se foi uma carta assinada em nome do CLIP, 62 

a mesma acha que foi uma atitude errada por conta da carta não ter sido nem 63 

apresentada para os membros do CLIP. A Sra. Katia Vallado (CCRON) 64 

esclareceu que a carta foi enviada ao CBH-BG em nome do CCRON (Conselho 65 

Comunitário da Região Oceânica de Niterói). O Sr. Felipe Queiroz (Amadarcy) 66 

falou que a Amadarcy não é contra o conteúdo da informação da carta, mas o que 67 

ficou subentendido foi que a carta enviada para o CBH-BG foi assinada pelo CLIP 68 

e não por uma instituição que pertence ao CLIP, dizendo que precisa ser deixado 69 

mais claro e precisa ser justificado para quem pertence ao CLIP. E mostrou sua 70 

preocupação quanto ao posicionamento das instituições de tomarem a frente de 71 

fazer uma carta ao CBH-BG sem envolvimento do Comitê de uma forma geral. A 72 

Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) sugeriu que esse assunto fosse 73 

esclarecido pela Sra. Adriana Bocaiuva para saber o que ficou entendido da carta 74 

e o que foi entendido em relação a quem aprovou e assinou a carta. A Sra. Katia 75 

Vallado (CCRON) esclareceu mais uma vez dizendo que a carta foi enviada pelo 76 

CCRON, porém, como de costume nas Plenárias do Comitê, as instituições são 77 

muitas vezes reconhecidas pelo nome do Subcomitê que fazem parte, logo, pode 78 

ter havido um mal-entendido por essa situação e acharem que a carta foi enviada 79 

em nome do CLIP e não do CCRON. O Sr. Ricardo Voivodic (PESET – INEA) 80 

sugeriu que fosse feita uma votação sobre a carta, pedindo para que o Sr. 81 

Alexandre Braga apresentasse a carta aos membros do CLIP para que todos 82 

pudessem conhecer o conteúdo da mesma. O Sr. Alexandre Braga (CCRON) 83 

falou que todo o conteúdo da carta foi produzido com base nas atas de reuniões 84 

passadas do CLIP, além da ajuda do Sr. Carlos Jamel e do Sr. Paulo Bidegain. 2. 85 

Aprovação de minutas de ata; 3. Aprovação Calendário de reuniões 2023; 86 
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Enquanto esperava a apresentação em tela da carta, o Sr. Ricardo Voivodic 87 

(PESET – INEA) perguntou sobre a aprovação da minuta de atas e do calendário 88 

da reuniões do CLIP no ano de 2023. O Sr. Paulo Eduardo (Agevap) falou que as 89 

reuniões do CLIP sempre são feitas na segunda terça feira de cada mês e que a 90 

divisão de reuniões extraordinárias e ordinárias era feita com base no regimento 91 

interno, tendo até o mês de dezembro de 2022 o acompanhamento da secretaria 92 

executiva em todas ela. Porém, para o ano de 2023, o Sr. Paulo Eduardo disse 93 

que conversou com a gerente do contrato de gestão do BG e falou que o apoio da 94 

secretaria executiva seria nas reuniões ordinárias, então seria importante manter 95 

as reuniões ordinárias bem distribuídas durante o ano para debater os temas mais 96 

importantes, contudo, disse que se por um acaso houvesse uma reunião 97 

extraordinária com um tema extenso e urgente, a secretaria executiva poderia dar 98 

apoio, mas respeitando o horário do expediente da secretaria. Em seguida, foi 99 

compartilhado em tela o calendário das reuniões do CLIP para o ano de 2023, 100 

onde estão previstas as reuniões ordinárias para os meses de Fevereiro, Maio, 101 

Agosto e Novembro e as extraordinárias para os outros meses, mantendo sempre 102 

na segunda terça feira de cada mês. Em relação a aprovação das minutas de ata, 103 

o Sr. Paulo Eduardo (Agevap) falou que poderia encaminhar as minutas por e-104 

mail para todos os membros do CLIP e combinar uma data limite para ter a 105 

aprovação destas através do e-mail. O Sr. Ricardo Voivodic (PESET – INEA) 106 

sugeriu que o horário de início das reuniões do CLIP fosse às 15hrs com fim às 107 

17hrs, tendo a possibilidade de avançar até no máximo às 17:30h. Através do 108 

chat os membros do CLIP se manifestaram a favor do calendário de reuniões de 109 

2023 e então ele foi dado como aprovado. Em seguida, foi apresentada em tela a 110 

carta que foi enviada ao CBH-BG para que todos pudessem ler. O conteúdo da 111 

carta foi colocado para aprovação, onde a maioria no chat se manifestou a favor, 112 

menos a Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) que não concordou com o 113 

conteúdo da carta e justificou dizendo que na opinião dela, a carta leva um 114 

assunto que não é escopo do PL, e estaria perdendo uma oportunidade de 115 
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ratificar vários pontos que são importantes. 5. Criação e formação de GTs 116 

Temporários CLIP: Muro de Contenção em Camboinhas, Acompanhamento 117 

de obras e projetos de Drenagem no Engenho do Mato; O Sr. Ricardo 118 

Voivodic (PESET-INEA) sugeriu que a criação e formação dos dois GTs: Muro de 119 

Contenção em Camboinhas e Acompanhamento de obras e projetos de 120 

Drenagem no Engenho do Mato, os interessados em participar poderiam se 121 

manifestar pelo WhatsApp e/ou por email e quem estivesse presente na reunião 122 

poderia se manifestar através do chat. Sendo assim, para o GT Muro de 123 

Contenção em Camboinhas o Sr. Ricardo Voivodic e o Sr. Gustavo Sardenberg 124 

manifestaram interesse em participar. Para o GT Acompanhamento de obras e 125 

projetos de Drenagem no Engenho do Mato o Sr. Felipe Queiroz manifestou 126 

interesse. Logo, a criação dos dois GTs foi aprovada. 6. Manifestação do CLIP a 127 

respeito do projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo na Região Oceânica 128 

de Niterói; O Sr. Ricardo Voivodic (PESET-INEA) disse que o desdobramento 129 

será sobre a carta do CCRON enviada ao CBH-BG com uma reinterpretação/ 130 

releitura com a contribuição dos membros do CLIP e tentar encaminhar para a 131 

câmara municipal com uma manifestação técnica e crítica do CLIP a respeito do 132 

tema, valendo também uma manifestação do PESET para colaborar. 7. 133 

Apresentação do novo desenho da área lagunar do Peset; O Sr. Ricardo 134 

Voivodic (PESET-INEA) apresentou em tela o novo desenho da área lagunar do 135 

Peset depois da decisão judicial, onde a decisão retira áreas muito significativas 136 

para o Peset, porém, essas áreas ainda permanecem sobre a faixa marginal de 137 

proteção, ou seja, são áreas não edificantes. Com o mapa em tela, o Sr. Ricardo 138 

Voivodic explicou que tem duas áreas que entraram na ação judicial no mandado 139 

de segurança pertencentes ao conglomerado de construtoras. Uma área sendo 140 

destacada no mapa com a borda amarela, onde uma parte faz divisa com a 141 

Estrada Francisco da Cruz Nunes e uma outra área destacada no mapa com a 142 

borda vermelha, na porção mais ao sul em direção ao oceano, que faz parte do 143 

mesmo conjunto, mas que está dentro da faixa marginal de proteção. A pequena 144 
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parte perto da Estrada Francisco da Cruz Nunes já está sendo objeto de uma 145 

licença prévia do município de Niterói, a qual já está em curso e o PESET está 146 

manifestando uma preocupação em relação supressão de vegetação, pois já 147 

existem indivíduos de extrato arbóreo correspondente a estágios avançados e 148 

intermediários de regeneração e tem também a faixa marginal do Rio da Vala, 149 

que gera uma faixa marginal de 30 metros e que o empreendimento estava 150 

pensando em utilizar em equipamentos de uso público do condomínio. O Sr. 151 

Ricardo Voivodic (PESET-INEA) sugeriu que se fosse de comum acordo do 152 

colegiado, o CLIP poderia emitir uma nota técnica/ manifestação ressaltando o 153 

valor ecológico e a importância da faixa marginal de proteção de ter um adicional 154 

de proteção por estar dentro de uma Unidade de Proteção Integral, resgatando 155 

inclusive mapas passados da laguna de Itaipu para verificações. Não tendo mais 156 

nenhum item para discutir, a reunião foi encerrada.  157 

 

 

 

 

 

Participantes: 

Poder Público: Marcos Basbaum (CRBio); Ricardo Voivodic (PESET – INEA); 

Vinicius Moço (CLIN). 

Usuários: Carlos Jamel e Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói); 

Halphy Rodrigues (Águas de Niterói); Gustavo Sardenberg (Piratininga Surfe 

Clube - PSC). 

Sociedade Civil: Katia Vallado e Alexandre Braga (CCRON); Felipe Queiroz 

(Amadarcy); Martha Christina Lopes (IFEC). 

Secretaria Executiva: Paulo Eduardo Aragon (Especialista em Recursos 

Hídricos); Thatiana Santolia de Carvalho (Estagiária de Recursos Hídricos). 
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Convidados: Adriana Bocaiuva (Presidente CBH BG); Amanda Jevaux 

(Prefeitura de Niterói); Hannah Marchon (Amadarcy); Vinicius Moço (CLIN); 

Gonzalo Cuevas (CCRON); Cora Hagino e Daniel Grael (OAB-Niterói); Gilberto 

Dias (UFF);  

 

 

Encaminhamentos 

1- Sr. Paulo Eduardo Aragon vai encaminhar por email para os membros do 

CLIP as minutas de atas para serem aprovadas até determinado dia; 

2- Criação de dois GTs: GT Muro de contenção em Camboinhas – Sr. Ricardo 

Voivodic e Sr. Gustavo Sardenberg e GT Acompanhamento de Obras e 

Projetos de Drenagem no Engenho do Mato – Sr. Felipe Queiroz; 

3- Construção de um documento do CLIP que incorpore a visão de todos os 

membros a respeito da carta enviada pelo CCRON para encaminhar para a 

Câmara Municipal como se fosse uma manifestação técnica e crítica do CLIP 

sobre o tema. 

4- O Sr. Ricardo Voivodic ficou de resgatar mapas anteriores da laguna de Itaipu 

/ Faixa Marginal de Proteção para verificar sobre as áreas não edificantes.  

 

 

Katia Vallado              Ricardo Voivodic              Gustavo Sardenberg                            

                                              Coordenação colegiada do CLIP 


