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APROVADA EM 01/03/2023 – ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA, realizada no dia 26 de 2 

dezembro de 2022 às 15:00h, por videoconferência. Deu-se início a reunião 3 

em tela, com o seguinte ponto de pauta: 1. Acordo Ministério Público/ 4 

Concessionária Águas de Niterói. A reunião foi iniciada pelo Sr. Gustavo 5 

Sardenberg (PSC) que agradeceu a presença de todos e apresentou os pontos 6 

de pauta. O Sr. Gustavo Sardenberg (PSC) perguntou ao Sr. Halphy Rodrigues 7 

(Águas de Niterói) sobre o que se tratava o referido termo que estava no 8 

Ministério Público. O Sr. Halphy Rodrigues (Águas de Niterói) falou que recebeu o 9 

termo no mesmo momento em que a Plenária recebeu, no domingo. Disse que o 10 

termo está sendo avaliado pelo diretor e que ele não deu nenhum retorno, até 11 

porque o Ministério Público (MP) deu o prazo de 30/40 dias para assinar o 12 

documento, então provavelmente ele só será assinado em 2023. O Sr. Halphy 13 

Rodrigues informou que o que ele sabe é sobre a proposta de unificar os projetos 14 

Se Liga e Ligado na Rede para poder fazer uma força tarefa e rodar a região 15 

oceânica de Niterói no decorrer de 2023, tendo metas e indicadores. O Sr. 16 

Gustavo Sardenberg (PSC) perguntou se a proposta que não está assinada já 17 

não foi enviada a mais tempo, se a Águas de Niterói não está de acordo. O Sr. 18 

Halphy Rodrigues (Águas de Niterói) disse que o documento foi enviado a eles no 19 

mesmo dia que foi enviado para a plenária e que logo em seguida foi publicado 20 

pela mídia. Falou que as partes envolvidas, Águas de Niterói, Prefeitura Municipal 21 

de Niterói e MP com interveniência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de 22 

Vereadores e o Comitê Baía de Guanabara, teria um documento a ser assinado 23 

com compromissos do Município, da Águas de Niterói e do Ministério Público, 24 

mas antes disso só havia ocorrido uma reunião do MP para falar sobre o Parque 25 

Orla Piratininga, onde teve uma apresentação da Dione Castro e da equipe dela, 26 

e quando chegou no Projeto Se Liga e Ligado na Rede, em conversa com o MP, 27 

foi proposto a junção dos dois projetos e isso ainda iria ser avaliado para 28 
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posteriormente ser assinado um documento / termo de compromisso. O Sr. 29 

Halphy Rodrigues disse estar satisfeito, pois a partir do momento em que algum 30 

morador recusar o acesso da Águas de Niterói ao imóvel ou então alguém que 31 

não queira atender seja por estar ausente ou porque não queira agendar uma ida 32 

da Águas de Niterói ao local, após tentativa de notificação e/ ou efetiva notificação 33 

dos Órgãos Públicos de Fiscalização, receberá uma notificação do MP dizendo 34 

que está incorrendo em ilegalidade se não permitir a vistoria etc, e isso com 35 

certeza dará maior eficiência aos projetos. Ademais, Sr. Halphy Rodrigues 36 

reforçou que o documento ainda está sendo avaliado e não foi dada nenhuma 37 

resposta e assinatura. O Sr. Felipe Queiroz (AMADARCY) disse que o que lhe 38 

chamou a atenção foi que o documento só fala da Bacia da Laguna de Piratininga 39 

e a preocupação dele como Instituto Amadarcy é que antes que o documento seja 40 

assinado, que o Comitê da Baía de Guanabara  ou Subcomitê CLIP envie uma 41 

solicitação ao MP para que se inclua a microbacia da Laguna de Itaipu, tendo 42 

como justificativa a interligação das duas lagunas, pois nada adianta fazer uma 43 

ação em uma em não fazer na outra. O Sr. Luiz Heckmaier (SMO) disse que não 44 

teve acesso ao documento e pediu para que o Sr. Halphy Rodrigues informasse 45 

quais são os principais itens. O Sr. Halphy Rodrigues (Águas de Niterói) disse que 46 

ainda não leu o documento, mas que se necessário, poderia ser apresentado em 47 

tela para os demais e que sabe-se que é um termo de compromisso ambiental, 48 

um termo de parceria para unificar os projetos Se Liga e Ligado na Rede, com o 49 

objetivo de dentro de um prazo proposto no anexo, realizar um plano de ação 50 

para vistoriar todos os imóveis da Região Oceânica de Niterói, sendo realizado 51 

pela Concessionária Águas de Niterói junto com a Prefeitura de Niterói e o Inea e 52 

com a participação/ apoio do Ministério Público. O Sr. Luiz Heckmaier (SMO) 53 

mostrou sua preocupação quanto ao lançamento de esgoto nas galerias de águas 54 

fluviais e pluviais, que vão direto para laguna. A Sra. Aghatha Amaral (Assessora 55 

Vereador Professor Tulio) disse que está previsto na câmara audiências públicas 56 

regulares para informar a população de como está o processo de 57 
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acompanhamento. Falou que a princípio tem-se uma proposta para o dia 31 de 58 

janeiro de 2023 da concessionária Águas de Niterói entregar alguns dados 59 

atualizados e acha importante serem feitos alguns encaminhamentos o quanto 60 

antes, para final de janeiro já ter um estudo realizado relacionado a carga 61 

orgânica e a vazão de esgoto tratado e não tratado na bacia. A Sra. Aghatha 62 

Amaral chamou atenção também para as residências de baixa renda, as quais 63 

precisarão ter a possibilidade de se ligar a rede coletora de esgoto. O Sr. Felipe 64 

Queiroz (Amadarcy) disse que o ideal seria abrir para votação se todos 65 

concordam que o CLIP deveria encaminhar um documento para o MP solicitando 66 

a inclusão da bacia da laguna de Itaipu no termo do MP, já que o documento 67 

ainda está sendo confeccionado e ainda será visto pela Águas de Niterói e 68 

Prefeitura. O Sr. Alexandre Braga (CCRON) disse ser de suma importância a fala 69 

do Sr. Luiz Heckmaier sobre as águas pluviais e que como para o esgoto tanto 70 

para as águas pluviais é usado a solução gravimétrica, então seria oportuno 71 

colocar no termo esse assunto. O Sr. Daniel Grael (OAB) disse que a delimitação 72 

que contemplou apenas a laguna de Piratininga está no parágrafo terceiro do 73 

documento e condiciona ao aditamento a contemplação da laguna de Itaipu, 74 

sugerindo que fosse intervisto nesse exato parágrafo para adicionar a laguna de 75 

Itaipu também. O Sr. Luiz Heckmaier (SMO) disse que acha importante realizar 76 

uma auditoria na rede de águas pluviais, de forma que possa se identificar de 77 

onde está vindo o esgoto e fazer as correções que se fazem necessárias. O Sr. 78 

Halphy Rodrigues (Águas de Niterói) informou que o teste realizado pelo 79 

programa Se Liga e Ligado na Rede usando corante na rede de esgoto nos 80 

imóveis avalia para onde o efluente está indo, seja para pluvial ou para rede 81 

coletora de esgoto, então acha que o melhor método é o uso do corante, ou a 82 

fumaça, sendo essa última utilizada para rede seca. Por fim, através do chat foi 83 

aberta a votação para os encaminhamentos serem feitos: 1. Inclusão da bacia da 84 

laguna de Itaipu no parágrafo 3º (terceiro) do documento ao MP e 2. Adendo da 85 

inclusão do monitoramento das galerias pluviais. Todos da Plenária se 86 
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manifestaram favorável através do chat e os encaminhamentos foram dados 87 

como aprovados. O Sr. Alexandre Braga (CCRON) sugeriu que o Sr. Gustavo 88 

Sardenberg (PSC) e o Sr. Halphy Rodrigues (Águas de Niterói), ambos da 89 

diretoria colegiada do Comitê Baía de Guanabara, ficassem responsáveis de ver a 90 

possibilidade de inclusão dos encaminhamentos feitos na pauta da primeira 91 

reunião do Comitê da Baía de Guanabara em 2023. Caso não haja uma reunião 92 

do Comitê no mês de janeiro de 2023, foi sugerido que fosse solicitado uma 93 

reunião extraordinária no Comitê para apresentação dos encaminhamentos feitos 94 

pelo CLIP. Não tendo mais nenhum item para discutir, a reunião foi encerrada. 95 

 

 

 

 

 

Participantes: 

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

Luiz Heckmaier (Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Niterói 

- SMO). 

Usuários: Halphy Rodrigues (Águas de Niterói); Gustavo Sardenberg (Piratininga 

Surfe Clube - PSC). 

Sociedade Civil: Alexandre Braga (CCRON); Felipe Queiroz (Amadarcy); Martha 

Christina Lopes (IFEC). 

Secretaria Executiva: Thatiana Santolia de Carvalho (Estagiária de Recursos 

Hídricos - Agevap). 

Convidados: Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói); Daniel Grael (OAB-Niterói); 

Aghatha Amaral (Assessora Vereador Professor Tulio). 

 

 

Encaminhamentos 
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1- Solicitar a inclusão da bacia da laguna de Itaipu no documento do CCRON para 96 

o MP; 97 

2- Realizar uma auditoria na rede de esgoto e de águas pluviais referente a carta 98 

do CCRON; 99 

3- Solicitar o monitoramento sistemático das galerias pluviais referente a carta 100 

do CCRON; 101 

 

 

Katia Vallado              Ricardo Voivodic              Gustavo Sardenberg     
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