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A COMPETÊNCIA E O PROPÓSITO 

A promulgação da Lei Federal nº 9.433/97, trouxe para todo o país enormes desafios e 

em especial para o setor da esfera pública envolvida com a gestão de recursos hídricos. 

Introduziu vários instrumentos de políticas e princípios básicos a serem praticados pelo 

governo federal e para os governos estaduais também. 

A Lei das Águas estabeleceu importantes organismos para a gestão compartilhada do 

uso da água, e dentre eles destacamos os comitês de bacias hidrográficas, considerados 

como “parlamento das águas”, instância a ser consultada quando as intervenções 

públicas impactarem os recursos hídricos de qualquer bacia hidrográfica no país, sendo 

estes também, conselhos com poderes de decisão e deliberação em relação às diversas 

questões relativas aos recursos hídricos. 

Nos 23 anos de promulgação da lei, alguns avanços na gestão dos recursos hídricos 

timidamente vão sendo percebidos, como a busca da descentralização da gestão e a 

participação da sociedade nas decisões sobre o uso da água. 

Urge ainda a necessidade de integração da gestão de recursos hídricos com as 

demais políticas públicas, em especial a gestão ambiental e a do uso do solo.  

Enquanto os avanços ocorrem de forma lenta, é preciso qualificar o Comitê de Bacia e 

prepará-lo para o real propósito de sua criação: Fazer Gestão dos Recursos Hídricos 

por Bacia Hidrográfica. 

O Comitê da Baía de Guanabara vem trabalhando nesta direção e o trabalho realizado no 

período de 2018 a 2020, deixa um legado para que um dia o CBH-BG possa ser a 

instância de Gestão dos Recursos Hídricos, de efetivamente deliberar pelo uso da 

água na região hidrográfica V, de poder ser consultado e reconhecido da forma em que a 

lei o idealizou, para o sucesso do Sistema de Recursos Hídricos no Estado do Rio de 

Janeiro.    

Marcos Sant` Anna Lacerda 
Presidente Mandato 2018/2020 
Comitê da Baía de Guanabara
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APRESENTAÇÃO 

A Plenária do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 

Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, conjuntamente com seus Subcomitês, completaram 

em 21 de maio de 2020 o período de mandato para a qual foram eleitas (2018/2020). 

A caminhada percorrida nestes dois últimos anos registrou esforço, dedicação e 

empenho de todos os seus membros para que o CBH-BG passasse a ocupar o espaço 

que lhe compete no cenário político da Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Rio de 

Janeiro.  

Entretanto, para que isso efetivamente ocorra muito ainda precisa ser realizado, cada 

bom resultado alcançado deixa-nos perceber que ainda existe uma longa trajetória pela 

frente, que aponta para novos passos e superação de novos desafios. O que podemos 

afirmar é que alguns deles nestes últimos dois anos foram conquistados por todos nós 

para uma efetiva estruturação do Comitê da Baía de Guanabara.  

Agradecemos a todos pelo companheirismo e pela dedicação, que sendo "0800", não 

poderia ter sido melhor. Várias horas de trabalho diárias foram dedicadas a esta causa, e 

que se assim não fosse, não seria valido aceitar a responsabilidade assumida. 

Agradecemos as plenárias ( CBH e Subcomitês) que com todas as diferenças existentes, 

fizeram a diferença nestes dois anos. Temos a certeza que não seria possível chegar 

onde chegamos se não fosse o envolvimento de todos. 

Para conclusão das atividades do atual mandato muito trabalho ocorreu. A situação de 

pandemia, devido a chegada do COVID-19, tomou conta de forma gradativa de todo 

planeta e de forma bastante grave no país e no estado do Rio de Janeiro. A partir da 

segunda quinzena de março de 2020, medidas nunca antes vistas começaram a ocorrer 

e o Isolamento Social foi decretado pelas autoridades governamentais, a fim de minimizar 

os riscos de contagio e a rapidez no número de caso em nossa cidade e estado.   

Com o fim do mandato desta gestão prevista para 21 de maio de 2020, em 18 de maio, 

em reunião de diretoria ampliada (diretores do CBH-BG, coordenadores de Subcomitês, 

coordenadores de Câmaras Técnicas e coordenadores de Grupos de Trabalho), foi 
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aprovado a resolução de nº 89 que revogou a resolução nº 85 que prorrogava o Mandato 

da Plenária e Diretoria do Comitê e Subcomitês do CBH-BG até o final das restrições no 

Sistema de Transporte Público e Mobilidade Urbana previstas no Decreto no 46.983, de 

20 de março de 2020, e estabeleceu regras complementares para conclusão remota do 

processo eleitoral do mandato 2020/2022. Este capítulo da história recente do CBH-BG 

mereceu destaque com maiores detalhes em item específico deste relatório. 

O relatório dará ênfase aos aspectos da estruturação interna, da articulação de parcerias 

e da implementação de projetos e ações, buscando seguir uma certa ordem cronológica. 

A Parte I do relatório será o da INTRODUÇÃO, chamando a atenção para a Posse desta 

diretoria e plenária em maio de 2018 e os compromissos assumidos.  

Na Parte II do relatório como DESTAQUES, serão apresentados o CONTRATO DE 

GESTÃO nº 02/2017 E SEUS ADITIVOS e a parceria firmada entre o MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL/GAEMA E O CBH-BG. 

Na Parte III do relatório serão detalhadas as principais AÇÕES REALIZADAS PELA 

DIRETORIA E PLENÁRIA DO CBH-BG. 

Na Parte IV - Serão apresentados os RELATÓRIOS DAS DEMAIS INSTÂNCIAS DO 

COMITÊ. 

Esperamos que este relatório possa contribuir com a próxima gestão, dando subsídio 

para a continuidade das principais ações realizadas no período 2018 a 2020, assim 

como, aquelas em curso e que necessitam de conclusão.      
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PARTE I - INTRODUÇÃO 

I. POSSE DA PLENÁRIA E DIRETORIA DO CBH-BG - MAIO DE 2018 

Período de grandes desafios e dificuldades políticas se apresentaram no mês anterior a 

posse desta diretoria e plenária, e que suscitaram esforços, superação e seriedade na 

forma de conduzir as fragilidades institucionais que pairavam na relação entre os Entes 

do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Rio de Janeiro. 

Assim, muito trabalho já se apresentava diante do Comitê e sua diretoria naquele 

momento. Observando a ata de posse de 22 de maio de 2018, percebe-se pelo registro 

da fala de cada diretor, o compromisso firmado e o destaque que cada um deu no 

tamanho do desafio proposto. Os trechos abaixo servem de base para aquilo que será 

apresentado mais a frente: 

Presidente (Instituto Terrazul): "O Sr. Marcos [...] disse que [...] o grande desafio é a 

união do comitê, e que para que isso ocorra as diferenças que existem entre os membros 

devem ser superadas e deixadas de lado em prol do objetivo comum". 

Destaque para união do Comitê para enfrentamento dos desafios. 

Vice-Presidente (Prefeitura de Cachoeiras de Macacu): "O Sr. João Alberto [...], disse 

que existem poucas prefeitura participando do Comitê e é muito importante o 

envolvimento das prefeituras engajadas nas discussões do Comitê ..." 

Destaque para ampliação da participação das prefeituras.      

Diretor Secretário (Prefeitura de Niterói): "O Sr. Luciano Paez [...], para que o comitê 

possa ter mais celeridade nas suas ações, algumas propostas de alteração de 

procedimentos serão realizadas." 

Destaque para criação de procedimentos para alcance de celeridade nas 

ações.  
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Diretora Técnica (CEDAE): "A Sra. Mayná [...], disse que [...] o objetivo principal é o 

Plano de Bacia da Região Hidrográfica. 

Destaque para atualização do Plano de Bacia. 

Diretor de Comunicação(AHOMAR): "O Sr. Alexandre Anderson [...], disse que [...] é 

muito importante ter comunidades tradicionais na diretoria..."       

Destaque para a diversidade e respeito às comunidades tradicinais  

Diretor Administrativo (Movimento Pró-Restinga): O Sr. Izidro Arthur presidente do 

CBH-BG no período de 2016 a 2018, conduziu a parte inicial da reunião e deu posse a 

atual diretoria assumindo a diretoria administrativa neste mandato. 

Destaque para a contribuição na estrutura administrativa do CBH-BG. 

As falas iniciais da diretoria apontaram para compromissos importantíssimos e que hoje 

nos qualificam a afirmar, que não foi dado espaço para a descrença e nem espaço para 

recuo diante do tamanho do problema que o Comitê teria que superar.  

Enfrentamos inicialmente a falta de respeito ao CBH-BG, a falta de equipe na secretaria 

executiva, a falta de sede para nossos encontros e debates, a falta de fluxos, 

procedimentos, a falta de um Programa de Aplicação Plurianual (PAP), a falta de Plano 

de Bacia atualizado, a falta de informação, de sistematização das informações, a falta de 

ferramentas de gestão, não foram poucos os problemas que se apresentaram diante de 

nós.  

Observando com mais cuidado a mesma ata, é possível ver o caminho que seria trilhado. 

A solicitação de prestação de contas de verbas anteriores aprovadas pelo CBH-BG, 

assim como, sua aplicação, deu margem em menos de dois meses a identificação de  

recursos disponíveis na ordem de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil 

reais) na linha de ação de saneamento, quando até então o recurso era dado como 

comprometido ou gasto. 
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Questões relativas a prestação de contas de recursos aprovados em resolução anteriores 

a 2017 e aplicados posteriormente, necessitavam de maiores explicações e necessidade 

de acompanhamento de forma mais criteriosa.  

Em 19 de julho de 2018 realizamos a primeira reunião ordinária do Comitê, reunião 

histórica para o CBH-BG, pois a pauta apresentava 20 itens e duração de dois 

períodos: Manhã - 09:00h às 12:00h e Tarde - 13:30h as 17:15h. Algo que parecia 

impossível foi alcançado com o apoio de todos, terminamos as 19h a reunião, mas 

passamos por todos os pontos inclusos na pauta. 

A partir deste encontro construímos três metas importantíssimas para o CBH-BG. A 

primeira meta apontou para solucionar uma das questões mais graves e pendentes no 

Comitê, a elaboração do Programa de Aplicação Plurianual (PAP). A segunda meta 

buscava a implementar a atualização de seu Plano de Recursos Hídricos e a inclusão 

dos Sistemas Lagunares nele. A terceira meta foi a de implementar o saldo dos recursos 

gravados na linha de ação em saneamento, aprovados na resolução nº 09/2012 e 

paralisados até aquela data. 

Em 10 de agosto de 2018, a diretoria elabora a Carta nº 27/CBH-BG aos Coordenadores 

de Subcomitês e Câmaras Técnicas, tendo como assunto básico o cronograma de 

trabalho para todo o 2º semestre daquele ano. O Comitê da Baía de Guanabara 

finalmente começava caminhar de forma planejada e coletiva.(ver carta nº027/CBH-BG) 

Por meio desta carta foi apresentado as ações realizadas em curtíssimo tempo e as 

necessárias com cronograma de trabalho detalhado até dezembro daquele ano, a fim de 

incluir na pauta do CERHI a aprovação de nossos pleitos. 

Com a colaboração de toda a plenária em dois meses realizamos: 

 Estruturação de Quadro Síntese com Saldos dos Planos de Investimentos do 

CBH-BG e das Resoluções aprovadas para uso direto de recursos da subconta do 

Comitê junto ao Fundrhi até maio de 2018; 

 Panorama Geral do Contrato de Gestão AGEVAP / INEA / CBH-BG; 
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 Apresentação pela Agevap de proposta para contratação da atualização do Plano 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e inclusão dos 

04 (quatro) Sistemas Lagunares com estimativa de custo; 

 Apresentação explicativa sobre “o que é um PPA” e estimativa de valores para 

oficinas de elaboração do mesmo junto ao CBH-BG; 

 Apresentação geral sobre o sistema de informação adotado pela Agevap em 

outros CBH´s e de site para o CBH-BG com os valores devidos; 

 Apresentação do Projeto de Regularização de Recursos Hídricos (Capacitação de 

01 dia para os membros dos Subcomitês - Cadastro de Usuários) a ser realizado 

pelo INEA; 

 Apresentação dos avanços obtidos pelos Grupos de Trabalho - GT Guapiaçu e 

Plano de Bacia e criação de dois outros GTs - Gestão Costeira e Saneamento; 

 Incentivo e aprovação de Projetos no âmbito dos Subcomitês e na plenária do 

CBH-BG, para utilização dos saldos da linha de ação em saneamento constante do 

Plano de Investimento aprovado por meio da resolução nº 9/12; 

 Aprovação de recursos para ajuda de custo e apoio ao deslocamento dos 

membros do CBH-BG em reuniões e eventos oficiais; 

 Criação do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão em vigor a época. 

Das ações realizadas e listadas acima, entendeu a diretoria ser necessário preparar 

cronograma de trabalho específico para que até dezembro de 2018 fosse possível ter:  

 TDR DO PLANO DE BACIA APROVADO; 

 PROGRAMA DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PAP) APROVADO; 

 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS COM FOCO EM SANEAMENTO, A PARTIR DAS 

DEMANDAS DOS SUBCOMITÊS. 
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Assim, iniciamos o enfrentamento das três principais metas para o CBH-BG de forma 

conjunta e colocamos todos os membros do Comitê em atuação por meio dos 

Subcomitês, CTs e GTs. O resultado deste esforço foi o alcance de 100% das metas 

planejadas, sinalizando para 2019 o desafio de sua operacionalização. 

 

II. COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

Os anos de 2018, 2019 e 2020 foram de muito trabalho, e não foram poupados esforços 

para garantir os compromissos assumidos na posse do Comitê, que apontava para: 

 Realizar a descentralização das ações; 

 Fomentar a participação de toda a plenária nas decisões do CBH-BG; 

 Fortalecer os Subcomitês para tomada de decisões; 
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PARTE II - DESTAQUES 

I. CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2017 E SEUS ADITIVOS   

 O Contrato de Gestão nº 02 assinado em 2017 entre o INEA e a AGEVAP, teve 

como intervenientes o CBH-BG e CBH BIG. O Contrato de Gestão trouxe ao Comitê da 

Baía de Guanabara novas perspectivas de trabalho, depois de anos de muitas 

dificuldades com a Entidade Delegatária criada anteriormente (AABG) e o seu distrato.  

 

 Entretanto, é importante registrar que a não inclusão de recursos para aluguel de 

sede própria, aquisição de infraestrutura necessária e contratação de equipe técnica 

capaz de realizar as atividades demandadas pelo Comitê, gerou grandes dificuldades 

institucionais, provocando intensa mobilização de todos os membros deste colegiado e 

principalmente da diretoria eleita a partir de maio de 2018 para suprir as deficiências.  

 

 Ao final do ano de 2018, o INEA informou ao Comitê da Baía de Guanabara a 

exclusão do CBH-BIG do CG INEA nº 02/2017 e inclusão deste no CG INEA nº 03/2010.  

 

 Somente com o primeiro aditivo assinado em fevereiro de 2019, o CBH-BG passa 

a ter condições de dar início a estruturação física e técnica de seus trabalhos. Cabe 

destacar que a equipe constante neste aditivo (03 especialista em recursos hídricos - 

ERH, 03 especialistas administrativos - EA e 04 estagiários - EST) tiveram início em 

momentos distintos, sendo: 01 ERH mantido na equipe e totalmente envolvido com os 

trabalhos, 02 ERH e 01 EA com início em maio/19, 02 EA restantes com início em 

junho/19 e os estagiários chegaram de forma gradativa ao longo do segundo semestre. 

 

Já o II Aditivo para 2020 não teve uma preparação adequada. Apresentado pelo INEA 

sem discussão com a diretoria do CBH-BG e sem envio da minuta do Termo com 

antecedência, a diretoria do Comitê recebeu com surpresa o II Termo de Aditivo ao 

Contrato Nº02/17, após a última plenária de 2019 e na véspera do Natal. O comunicado 

de urgência para a assinatura levou a diretoria em 26 de dezembro se reunir com 
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técnicos da DISEQ (Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental / INEA), 

levando observações a cerca do documento submetido. 

 

Sinalizamos que algumas cláusulas novas haviam sido incorporadas sem discussão com 

o Comitê e que trariam dificuldades futuras: 

 

 

 

Percebemos que o item i.6. não existia no contrato de gestão e nem no I Termo Aditivo, 

portanto não deveria ser dito "...passa a ter a seguinte redação:", ele era inclusão. 

Sinalizamos também, que não deveria ter o texto entre parêntese, pois a pesquisa de 

satisfação é realizada na última plenária, no último item de pauta, quando poucos 

membros estão presentes, desta forma permite que apenas os poucos presentes ao final 

da plenária represente a visam de todos os membros. Além do mais, o texto chama 

atenção para "pesquisa de satisfação" e na verdade lembramos que deveria ser  

"AVALIAÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA", pedimos que fosse retirado o texto da 

forma em que se encontrava. 

O texto abaixo representa na íntegra o descrito no CG nº 02/2017 demonstrando que não 

era parte integrante do contrato assinado: 
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Assim como também, o texto do  I TERMO ADITIVO de 2019: 
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Também chamamos atenção para a cláusula oitava do Contrato de Gestão que garantia 

a prestação de contas quadrimestral e que havia tido um erro no I Termo aditivo tentando 

passar para semestral, mas que o mesmo inciso manteve a prestação de contas das 

receitas efetivamente gastas no quadrimestre. O II Termo aditivo alterou a periodicidades 

da prestação de contas para semestral, sem consulta ao CBH-BG e a sinalização para a 

DISEQ ficou clara que esta mudança traria consequências muita sérias, pois 

passaríamos a ter apenas 01 prestação de contas no ano, já que a segunda teria que 

esperar a conclusão das despesas do mês de dezembro para ser fechada, ou seja, 

somente em janeiro ou fevereiro do ano seguinte seria avaliada pela plenária do Comitê. 

 

 

 

 

 

 

I TERMO ADITIVO - MUDANÇA COM ERRO PARA SEMESTRAL  

 

 

 

 

 

 

II TERMO ADITIVO - Passa a ser semestral  
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Outra questão importante sinalizada pela diretoria foi que a Cláusula Primeira do Contrato 

nº 02/17, orientava que a planilha com o programa de investimento fosse aprovada pela 

plenária do Comitê e que a mesma não havia sido enviada à última reunião ordinária do 

Comitê, em dezembro de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cláusula Primeira do 

Contrato assinado em 

2017, prevê que o 

Programa de Trabalho 

detalhado no Anexo e a 

execução do Programa 

de Investimento sejam 

aprovados pela plenária 

do CBH-BG. 
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ENCAMINHAMENTOS/PENDÊNCIAS: 

A diretoria do CBH-BG assinou o II Termo Aditivo ao Contrato de Gestão com a condição 

de realizar uma conversa com a DISEQ, em janeiro de 2020 na busca de realizarmos a 

revisão do documento.  

A reunião com o diretor da DISEQ e sua equipe ocorreu em 14 de janeiro de 2020 e após 

expor os itens assinalados anteriormente, ouvimos o compromisso desta diretoria de abrir 

a discussão sobre a necessidade de revisão do Contrato de Gestão até o meio do ano de 

2020. 

Outra questão observada e que precisa ser avaliada no próximo aditivo do Contrato de 

Gestão, é o valor para atividade meio. Observando a planilha aprovada no Contrato de 

Gestão percebe-se que: 

Valor total - R$ 1.529.683,17 - 100 %       

Atividade Fim (CBH-BG) - R$ 898.622,77   - 58,74%   

Atividade Meio (AGEVAP) - R$ 631.060,40   - 41,26%  

Reflexão: A equipe contratada para realizar a atividade meio do CBH-BG é a mesma que 

atende a todos os outros Comitês. Cada novo contrato que a AGEVAP realiza, alguns 

novos técnicos ingressam na Sede (Resende), e quando isso ocorre e ela aumenta a 

equipe meio (Resende), o CBH-BG paga mais no próximo Aditivo de seu CG, pois a 

atividade meio é rateada com todos os CBHs do Estado (quem arrecada mais, paga mais 

e quem arrecada menos, paga menos), entretanto, todos são atendidos na mesma fila. 

Mesmo pagando um percentual extremamente alto (41%) do contrato de gestão, o CBH-

BG acaba recebendo menos atendimento, pois a equipe da sede fica mais 

sobrecarregada, aumentando assim os prazos de respostas, diminuindo 

consequentemente os resultados a serem alcançados, fazendo com que a meta de 

cumprimento de desembolso tenha que ser pequena nos Contratos de Gestão (55%). 

Entendemos ser importante observar na revisão futura os seguintes itens: 
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1) Revisão da periodicidade da prestação de contas da Entidade Delegatária para o 

período bimensal ( a cada dois meses) e não semestral sobre Prestação de Contas - 

Custeio e Investimento. 

2) Agevap - Deverá apresentar uma proposta layout/conteúdo para apresentação de 

novo modelo de Prestação de conta (modelo deverá estar incluso no contrato de gestão) 

3) Alternativa para que o contrato de gestão realmente seja de 12 meses e não de 

09 meses, pois com o repasse da primeira parcela somente em abril do ano seguinte, a 

Entidade Delegatária precisa economizar no ano anterior minimamente o que ela irá 

precisar no primeiro trimestre do ano seguinte, o que obriga a ela não executar 100% das 

despesas planejadas no Contrato, frustrando os membros do Comitê com a morosidade 

com que é atendido seus pleitos ( Possibilidade CUTE - Compensação Financeira 

ANEEL); 

4) Inserção nas atribuições do GACG da necessidade de acompanhamento não só 

das ações técnicas e operacionais, mas também financeira; 

5) Incluir como necessidade para Entidade Delegatária disponibilizar ferramenta 

online de controle financeiro das contas de custeio e investimento para o Comitê; 

6) Incluir como necessidade para Entidade Delegatária disponibilizar ferramenta de 

gestão online para planejamento, execução e monitoramento das ações e projetos, 

discutido e acordado previamente com a diretoria do Comitê;  

7)  Incluir a obrigatoriedade no III Termo Aditivo da apresentação de Plano de 

Trabalho para 2021 (Anexo) para a secretaria executiva e para as ações demandadas 

pelo CBH-BG, discutido e acordado em 2020 previamente com a diretoria do Comitê; 

Clausula: Plano de Trabalho com Indicadores de Eficiência, Eficácia e Efetividade, no 

Relatório estejam indicadas as Atividades Meio e Atividades Fim. 

8) Revisão das Metas constantes no atual CG; 

9) Incluir procedimentos e fluxos (resolução 84) de trabalho entre a Entidade 

Delegatária, o INEA e o CBH-BG; 
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10) Rever a forma e o conteúdo do processo de avaliação da Entidade Delegatária; 

11) Definir claramente o papel e a forma de assessoria que a equipe atividade meio 

(Sede Agevap) irá oferecer para o Comitê; 

12) Buscar reduzir o valor da atividade meio no III Termo Aditivo nº 02/2017 de 41% 

para 30%, solicitando revisão do quadro com salários e atribuições de todos da equipe da 

Sede da Agevap.  
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II) PARCERIA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL/GAEMA E CBH-

BG 

Uma das maiores satisfações ao longo desta gestão 2018/2020 do CBH-BG sem dúvida 

nenhuma foi o estreitamente de laços deste CBH com o Ministério Público Estadual e em 

especial com o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente/GAEMA. Ao longo 

dos dois anos de maneira respeitosa e sempre observando na legislação em vigor, o 

papel dos Comitês de Bacias, o GAEMA se tornou parceiro do CBH-BG em 05 (cinco) 

importantes ações promovidas por este Ministério Público na Região Hidrográfica V. 

II.1) IMUNANA-LARANJAL 

A partir do Ofício nº 233/2018/GAEMA, de 05 de outubro de 2018, cujo assunto destaca 

solicitação do Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especializada 

em Meio Ambiente/GAEMA, para inclusão em reunião específica do CBH-BG a pauta 

referente a ACP 0236902-67.2017.8.19.0001, cuja apertada síntese, é voltado à melhoria 

da qualidade socioambiental da bacia onde está localizado o Complexo Imunana-

Laranjal, a diretoria do CBH-BG dá início a uma série de reuniões extraordinárias 

adentrando o ano de 2019. 

A primeira reunião para atendimento ao ofício se deu em 18 de outubro de 2018, cujo 

esclarecimento dado a plenária teve como destaque a Ação Civil Pública ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual, por intermédio do Grupo de Atuação Especializada em Meio 

Ambiente (GAEMA/MPRJ), contra a Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE) e o 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

As reuniões seguintes ocorreram em: 2ª Reunião – 22/11/2018;  3ª Reunião – 

22/01/2019;  4ª Reunião – 29/01/2019;  5ª Reunião 13/02/2019. 

Dr. José Alexandre Maximino Mota, promotor de justiça/GAEMA, naquela ocasião, 

explicou a plenária do CBH-BG que a ação civil pública basicamente tratava da avaliação 

de impacto ambiental da barragem do canal de Imunana, bem como da gestão ambiental 
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do ecossistema associado à provisão de água, e que o objetivo do Ministério Público, 

nesta ação, não é questionar a licença de instalação e muito menos a implementação do 

Canal, mas o que estava sendo questionado são os impactos da operação, e que por 

ocasião da emissão da LO, o MP fez solicitações ao INEA e que nem todas foram 

atendidas, a saber:   

1. - definição da vazão ecológica para assegurar a qualidade e quantidade de água, 

no tempo e no espaço, necessárias para manter os componentes, as funções e os 

processos dos ecossistemas aquáticos;  

2. - apresentação de novo diagnóstico da ictiofauna, considerando as observações 

elencadas nesse parecer, bem como avaliar os impactos ambientais do 

barramento sobre a ictiofauna;  

3. - avaliação dos impactos do barramento sobre o manguezal existente a jusante do 

mesmo;  

4. - monitorar a qualidade da água a montante e a jusante do barramento;   

5. - o plantio de toda margem do Canal de Imunana, considerando a importância de 

prevenir e controlar o assoreamento, a erosão nas margens do canal, fornecer 

abrigo e alimento para a fauna local a partir da recuperação das Faixas Marginais 

de Proteção (FMP) e outras áreas estratégicas para a recarga hídrica. Apresentar 

Cronograma de recuperação, Programas de Monitoramento de erosão e 

desenvolvimento das mudas do reflorestamento com enriquecimento da 

diversidade vegetal na etapa de manutenção que deve durar no mínimo 3 anos.  

Dr. José Alexandre Maximino disse que o relatório técnico do Inea não cumpriu as 

medidas e esclareceu que o MP propôs que a execução das condicionantes devem 

ser discutidas com o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, por 

considerar o espaço apropriado para dirimir conflitos existentes na Bacia.  

Nesta reunião o Dr. José Alexandre realizou também a leitura sobre a decisão judicial da 

7ª Vara de Fazenda Pública “Analisando-se a petição do MP de fls. 1099 e s., vislumbra-

se a razoabilidade da medida liminar requerida, mais restritiva do que a pedida na inicial 

e que não afeta o abastecimento de água, medida essa que impõem obrigações aos réus 

que há muito já deveriam estar sendo observadas e que são exigências que visam o 
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cumprimento de medidas concretas para a preservação do meio ambiente e que também 

permitirão manter em operação ideal o sistema de coleta e abastecimento de água. Isto 

posto, defiro a liminar requerida às fls. 1099/1104 pelo MP para determinar aos réus, 

conforme a atribuição de cada um:  

1) o monitoramento da qualidade da água a montante e a jusante do barramento do 

`Complexo Imunana-Laranjal, de acordo com as normas legais e regulamentares, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sendo certo que tal obrigação deverá ser formalmente 

incorporada no licenciamento do empreendimento/atividade, principalmente nos atuais e 

futuros atos autorizativos (vg. Licença de Operação e Outorga),  

2) que elaborem e apresentem em Juízo, no prazo de 45 dias, projeto de reflorestamento 

(plantio e manutenção) do entorno (vg. FMP) do Canal de Imunana, sendo que o 

conteúdo mínimo deverá corresponder ao quanto contido na condicionante da Licença de 

Operação nº IN024701, no Relato Técnico INEA nº 26.642 (fls.60/63 dos autos) e na 

Informação Técnica constante de fls.225/237 dos autos; e ainda o reflorestamento de 

conteúdo adicional - cuja metodologia, cronograma e detalhamento deverão ser 

submetidos, discutidos e aprovados no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica da 

Baía de Guanabara (CBH-BG);  

3) que cumpram os deveres previstos nas condicionantes da Licença de Operação nº 

IN024701 que tenham relação ao controle de enchentes, secas e inundações, a montante 

e jusante do barramento, em especial as condicionantes n. 7, 9 e 10 com a realização de 

dragagens e manutenção das comportas no prazo de 45 dias. O não cumprimento da 

presente ordem acarretará a CEDAE o pagamento de multa diária de R$100.000,00 e 

aos servidores públicos responsáveis, inclusive os do INEA, a responsabilização 

administrativa e penal, sem prejuízo de outras medidas assecuratórias do cumprimento 

da determinação e a serem fixadas oportunamente.”  

Dr. José Alexandre Maximino explicou ainda que o MP vem levantando outras medidas 

para a mesma área  objeto da ação, e apresentou de forma sucinta alguns pontos 

referente a Licença Prévia FE013990 do COMPERJ que prevê a recuperação da faixa 

marginal de proteção da bacia do rio Macacu e Guapiaçu:  
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“1-Programa para a implantação de macrocorredores de vegetação como 

complementação de áreas de recarga dos aqüíferos ligando o complexo ao Parque 

Estadual dos Três Picos, Serra do Barbosão–Parque Nacional Poço das Antas, Serra do 

Barbosão–APA de Guapimirim, Serra do Barbosão–Parque Estadual dos Três Picos e 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos;  

2- Fica obrigada a Empresa Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. a implantar a 

restauração e a manutenção das faixas marginais de proteção das sub-bacias 

hidrografias do Caceribu e Macacu, a montante do empreendimento até suas nascentes, 

de acordo com termo de referencia a ser apresentado pelo órgão licenciador e pelo 

IBAMA/Instituto Chico Mendes;  

3- Uma vez tomadas as medidas administrativas aplicáveis pelo Estado ou União 

implicando restrições para o uso da área de transição entre o empreendimento e a APA 

Guapimirim, delimitada pelos rios Caceribu e Macacu, caberá à Empresa Petrobras – 

Petróleo Brasileiro S.A. a incorporação deste terreno, seguida da restauração e 

manutenção integral de suas características naturais, de modo a evitar processos de 

ocupação desordenada e assegurar a manutenção dos processos hidrológicos. A 

incorporação da área, bem como a restauração, deve ser concluída antes da emissão da 

Licença de Operação do empreendimento.” 

Dos relatos observados na Ata de reunião extraordinária do CBH-BG, do dia 18 de 

outubro de 2018, deixa se ver o reconhecimento do Ministério Público e da 7ª Vara de 

Fazenda Pública sobre o papel do Comitê de Bacia, quando o MP propôs: " ... que a 

execução das condicionantes devem ser discutidas com o Comitê de Bacia 

Hidrográfica da Baía de Guanabara, por considerar o espaço apropriado para 

dirimir conflitos existentes na Bacia." e a juíza da 7ª Vara de Fazenda Pública, quando 

diz:"...reflorestamento de conteúdo adicional - cuja metodologia, cronograma e 

detalhamento deverão ser submetidos, discutidos e aprovados no âmbito do 

Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH-BG)"   

Após os debates nas reuniões citadas, o MP encaminhou e-mail ao INEA para dar 

sequencia aos desdobramentos da última reunião que continha 06 (seis) pontos, que 

podem ser tomados como o ponto de partida, a saber:  
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1. O entendimento do Inea acerca da manutenção das comportas no canal de Imunana e 

à montante auxiliando a interpretação e aplicação da decisão judicial em vigor no que 

tange ao controle das inundações, sendo essa uma questão importante em especial no 

período chuvoso que se inicia agora;  

2. A localização das comportas existentes ao longo do canal, uma vez que a 

condicionante da Licença de Operação (LO) em vigor mencionou a existência delas, 

chamando a atenção para o relatório e a sugestão do Sr. José Paulo de se entrar em 

contato com a Secretaria do Patrimônio da União para definir que comportas seriam 

essas no canal e nos rios Macacu e Guapiaçu;  

3.  A indicação mais precisa das áreas de interesse para a proteção de mananciais para 

fins de reflorestamento da região, sugerindo-se aproveitar a Nota Técnica COGET, 

recentemente elaborada pela equipe de Patrícia Napoleão, Mariê Ikemoto e outros 

técnicos do Inea.  

4. Uma proposta preliminar quanto à extensão, em hectare, da área objeto do 

reflorestamento, orientando-se pela lógica da decisão judicial, ressaltando que não se 

pode ignorar completamente a decisão judicial, mas que não precisa se ater ao relato 

técnico do Inea que indica 700 (setecentos) hectares, sendo que posteriormente o próprio 

Inea e a Cedae disseram que houve um equívoco, um erro material, mas que não se 

pode abrir mão, sem critério técnico, pois bem ou mal é o que consta na decisão.  

Enfatizou que esse ponto é muito importante e que a definição das áreas estabelece um 

“link” com os representantes dos proprietários rurais da região. Sugeriu que se utilizasse 

a base de dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para obter a relação dos imóveis 

rurais e respectivos possuidores ao longo do canal de Imunana (rio Guapiaçu-Macacu), 

bem como dos imóveis ocupantes das áreas referidas como item 3, das AIPMs;  

5. Solicitou esclarecimentos quanto às áreas que serão reflorestadas à luz do 

cumprimento das condicionantes das licenças do COMPERJ. Sobre este ponto, foi 

colocado que houve uma reunião para tratar disso e que o Dr. José Alexandre entrou em 

contato com o promotor que conduz a ACP do COMPERJ e está sendo definida a forma 

que será feita a compensação prevista, se será monetizada, se será in situ ou parte 

monetizada e parte in situ e que essas tratativas vão levar tempo, estimando que as 
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ações da decisão judicial em tela serão concretizadas em menor tempo. Destacou que o 

importante é evitar a sobreposição de áreas passíveis de receberem as ações de 

restauração florestal. 

ENCAMINHAMENTO/PENDÊNCIA 

Após o fim da pandemia retornar com as tratativas com o INEA e CEDAE juntamente 

com o GAEMA. 

 

II.2.) GT FUNDRHI 

Em novembro de 2018 é constituído no âmbito do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos - CERHI, o grupo de trabalho denominado de GT FUNDRHI, cuja atribuição é a 

de Acompanhar o cumprimento do TAC – Termo de Ajuste e Conduta nº 0018492-

42.2017.8.19.0001, celebrado em 2017, entre o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro – MP/RJ), a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE/RJ e a 

Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ/RJ, tendo como 

intervenientes a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul – AGEVAP e o Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ. 

O TAC tem como propósito contemplar as seguintes questões:  

(i) o compromisso de não retenção ou contingenciamento das receitas do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI; 

(ii) o estabelecimento dos prazos e das condições em que os repasses das receitas 

do FUNDRHI, contingenciadas ao longo do exercício financeiro de 2016, seriam 

efetuados pela Secretaria de Estado de Fazenda;  

(iii) os prazos e condições em que o INEA regularizaria as notas de Programação de 

Desembolso Orçamentário em aberto referentes a despesas a serem suportadas 

pelo FUNDRHI; e 

(iv) previsão de mecanismos adicionais de transparência e controle quanto às 

movimentações financeiras relacionadas ao FUNDRHI. 
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O GT FUNDRHI é resultado do Termo de Aditivo assinado em agosto de 2018, cuja 

intenção é definir a forma de retorno dos recursos arrestados em parcelas mensais de 

até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), acompanhar o prazo e as condições para 

liberação dos recursos por meio de apresentação pelos Comitês de requisição de 

recursos já aprovados no PAP.  

A forma séria adota na condução dos trabalhos pelo CBH-BG, gerou credibilidade ao  

Comitê e novembro de 2018 o Baía de Guanabara foi eleito para assumir no âmbito do 

CERHI, a coordenação do GT Fundrhi.  

A coordenação do GT Fundrhi não poderia alcançar os resultados que obteve se não 

fosse a excelente parceria já firmada com o Ministério Público e em particular com o 

GAEMA, na pessoa de seu coordenador, Dr. José Alexandre Maximino, que fez com que 

o aditivo ao TAC, assinado ao final de 2018 com o Estado do Rio de Janeiro, começasse 

a avançar e as esperanças para devolução do recurso proveniente da cobrança pelo uso 

da água começasse a se tornar realidade no primeiro semestre de 2019. 

Assim, os itens seguintes passam a registrar os passos que o CBH-BG realizou para dar 

início as discussões técnicas no âmbito deste colegiado para apresentação de projetos 

junto ao GT Fundrhi, a partir de janeiro de 2019, mesmo sem aditivo ao contrato de 

gestão assinado e Secretaria Executiva estruturada. 

II.2.1. ACESSO AOS RECURSOS DO COMITÊ RETIDO NA CONTA ÚNICA DO 

TESOURO ESTADUAL - CUTE 

 

Com as regras para solicitação dos recursos definida no âmbito do GT Fundrhi, o CBH-

BG que até então, não possuía histórico anterior de estruturação de projetos pela falta de 

entidade delegatária, não teve outra saída que não fosse o de debruçar-se sobre o PAP 

aprovado e sistematizar seus projetos prioritários para submeter ao referido GT. Assim, a 

diretoria do Comitê solicitou aos Subcomitês que apresentassem projetos de acordo com 

os programas aprovados no PAP para análise da Plenária do CBH-BG e da Entidade 

Delegatária.  
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Os projetos submetidos a plenária foram encaminhados a AGEVAP para que fosse 

verificado se havia necessidades de complementação. 

 

Na avaliação dos projetos pela Entidade Delegatária, percebeu-se a necessidade de 

maior detalhamento técnico e/ou orçamentário, a fim de melhor subsidiar a elaboração 

dos Termos de Referência. Percebeu-se também, que vários dos projetos apresentados 

ultrapassavam o valor previsto nos programas que seriam a fonte dos recursos pleiteados 

e constantes no PAP. 

 

Os esforços no âmbito do GT Fundrhi para liberação de 6 parcelas no ano de 2019, tendo 

em 03 delas recursos pleiteados pelo CBH-BG, alcançaram resultados positivos e o 

Comitê conseguiu reaver dos R$ 35.060.428,33 (trinta e cinco milhões sessenta mil 

quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos) retidos na CUTE, R$ 

27.986.637,11 (vinte e sete milhões novecentos e oitenta e seis mil seiscentos e trinta e 

sete reais e onze centavos), até dezembro de 2019. 

 

Os quadros abaixo apresentam os recursos liberados para o CBH-BG vinculando-os aos 

projetos apresentados da 4ª a 6ª parcela.  
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Recursos liberados – 4ª parcela 

 

Recursos liberados – 5ª parcela 

 

Recursos liberados – 6ª parcela 
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Importante frisar que todo o recurso recuperado precisa se manter completamente 

comprometido com os projetos aprovados no âmbito do GT Fundrhi e que apresentam 

também, compromisso de aplicação imediata quando do depósito na conta da Entidade 

Delegatária. 

O saldo restante na CUTE referente a Subconta do CBH-BG (R$ 7.073.791,22), será 

solicitado assim que o Comitê definir por meio de seus Subcomitês os projetos para 

complementação do Macroprograma de Saneamento, Resíduos Sólidos e Drenagem. 

Assim, com o risco de ser prorrogado o período de isolamento social e de termos a 

confirmação de que depois de ser aprovado no GT Fundrhi e entregue a documentação 

ao INEA, o valor solicitado somente entrará na conta da Entidade Delegatária de 60 a 90 

dias, orientamos em abril de 2020 a secretaria executiva que fechasse os Atos 

Convocatórios e Editais referente ao Macroprograma de Saneamento com os valores já 

recebidos (6ª parcela), a fim de que, com o término do Isolamento Social possam seguir 

imediatamente para publicação.       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUTE CUTE

COMPENSAÇÃO COBRANÇA

I - BAÍA DA ILHA GRANDE -R$                        3.099.328,85R$         3.099.328,85R$         1.025.033,00R$     2.074.295,85R$      

II - GUANDU 13.394.770,08R$       103.060.377,50R$     116.455.147,58R$     -R$                    116.455.147,58R$  

III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL 2.209.858,66R$         848.372,24R$            3.058.230,90R$         3.058.230,90R$     -R$                     

IV - PIABANHA 2.942.082,70R$         4.854.442,84R$         7.796.525,54R$         5.255.561,89R$     2.540.963,65R$      

V - BAÍA DA GUANABARA -R$                        35.060.428,33R$       35.060.428,33R$       27.986.637,11R$   7.073.791,22R$      

VI - LAGOS SÃO JOÃO -R$                        8.944.756,20R$         8.944.756,20R$         2.033.574,85R$     6.911.181,35R$      

VII - RIO DOIS RIOS -R$                        3.841.916,45R$         3.841.916,45R$         3.841.916,45R$     -R$                     

VIII - MACAÉ E DAS OSTRAS -R$                        8.914.085,60R$         8.914.085,60R$         5.896.587,15R$     3.017.498,45R$      

IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL 1.005.021,97R$         875.624,47R$            1.880.646,44R$         1.880.646,44R$     -R$                     

X - ITABAPOANA 373.116,68R$            343.306,65R$            716.423,33R$            716.423,33R$        -R$                     

- BACIA DO GUANDU - 20% TRANSPOSIÇÃO -R$                        1.898.391,31R$         1.898.391,31R$         -R$                    1.898.391,31R$      

19.924.850,09R$       171.741.030,44R$     191.665.880,53R$     51.694.611,12R$   139.971.269,41R$  

CUTE CUTE

COMPENSAÇÃO COBRANÇA

9.141.669,60R$         -R$                        9.141.669,60R$         -R$                    9.141.669,60R$      

9.141.669,60R$         -R$                        9.141.669,60R$         -R$                    9.141.669,60R$      

29.066.519,69R$       171.741.030,44R$     200.807.550,13R$     51.694.611,12R$   149.112.939,01R$  

Fonte: INEA

GT FUNDRHI

SALDO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FUNDRHI

VALORES A SEREM DEVOLVIDOS

DESCRIÇÃO
CUTE

À SOLICITAR        

E/OU SOLICITADO

LIBERADOS   

(1ª A 6ª 

PARCELA)
REGIÃO HIDROGRÁFICA

LIBERADOS   

(1ª A 6ª 

PARCELA)

À SOLICITAR        

E/OU SOLICITADO

CUSTEIO

DESCRIÇÃO
CUTE

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ANEEL - INEA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ANEEL - INEA

Fonte: INEA

TOTAL GERAL
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Importante registrar que em 18.03.2020, além do saldo restante na CUTE referente a 

Subconta do CBH-BG de R$ 7.073.791,22, o Comitê possuía em conta Disponível(D)    

R$16.225.675,00 e realmente arrestado, segundo informações do INEA, R$ 

1.072.949,66, totalizando R$ 24.372.415,54, conforme tabela abaixo: 
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ENCAMINHAMENTOS/PENDENCIAS 

Reativar assim que possível os GTs de Saneamento e constituir os de Resíduos Sólidos 

e Drenagem, para fechamento das propostas e envio ao GT Fundrhi. Importante acionar 

o Escritório de Projetos para que em julho possam subsidiar os Subcomitês junto aos 

projetos destes Macroprogramas que carecem de detalhamento e fechamento. 
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II.3) PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE GUANABARA - PDBG 

Outra parceria importante com o GAEMA foi o convite realizado ao Comitê, para 

acompanhar o Grupo de Fiscalização da Execução do Termo de Mediação Judicial 

(GETEM-PDBG- PSAM) criado, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado do Ambiente e da 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com o objetivo de (i) fiscalizar, 

conjuntamente, a execução do cronograma físico-financeiro de todas as ações 

constantes de cada projeto que compõe o conjunto de obrigações homologadas 

judicialmente; (ii) orientar os agentes públicos responsáveis pelo cumprimento das 

obrigações pactuadas no sentido de adotarem as soluções necessárias e bastantes para 

dar a devida e eficiente execução aos compromissos assumidos nos autos da ACP n° 

0218928-66.2007.8.19.0001. 

O resultado dos trabalhos deste grupo levou a assinatura de Termo de Ajustamento de 

Conduta com a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS e "Termo de 

Repactuação de Mediação" com a CEDAE, tendo o Comitê da Baía de Guanabara 

assinado como interveniente. 

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 03.07.2019 com o Governo do 

Estado, para a retomada das obras do Programa de Saneamento Ambiental dos 

Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM) e do Programa de Despoluição da 

Baía de Guanabara (PDBG),  prevê quatro grandes intervenções por parte do Estado do 

Rio para garantir a expansão do saneamento básico e despoluir as áreas do entorno da 

Baía da Guanabara: Sistema Tronco Coletor Cidade Nova (fase 2), Sistema Tronco 

Coletor Faria Timbó, Sistema Tronco Coletor Manguinhos e Sistema Tronco Coletor 

Alcântara. Após a execução das obras, previstas para o prazo máximo de quatro anos, 

ao menos 1,5 milhão de pessoas que vivem nas regiões afetadas serão diretamente 

beneficiadas. 
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No caso da CEDAE, a empresa se comprometeu a concluir a rede coletora do sistema 

Sarapuí, a requalificar a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Gonçalo, a realizar 

a ligação do sistema Paquetá à ETE São Gonçalo, a concluir o sistema de esgoto 

sanitário Pavuna e a finalizar a construção dos reservatórios Lote XV, Olavo Bilac e 

Retiro Feliz. Todas estas intervenções deverão ter prazos estipulados e fontes 

orçamentárias devidamente demonstradas e garantidas, segundo a proposta. 

 

Com a assinatura do TAC, o Governo do Estado se compromete com a destinação de 

reservas orçamentárias já efetuadas para o corrente ano de 2019 no valor de R$ 106 

milhões, necessárias à execução das obras. Além disso, no prazo de trinta dias contados 

da abertura do orçamento dos anos de 2020 a 2023, deverá apresentar o planejamento 

das reservas orçamentárias necessárias para dar prosseguimento às obras em tais anos 

e ao seu respectivo fluxo financeiro. O descumprimento do compromisso implicará na 

aplicação de multa diária ao Estado. 

 

O maior desafio neste item é o monitoramento da realização das ações pactuadas e a 

transparência na execução das mesmas. O Comitê permanece em diálogo com o 

Ministério Público a cerca desta questão. 

 

ENCAMINHAMENTOS/PENDENCIAS 

Após o fim da pandemia, o CBH-BG deve retornar a participar das reuniões de 

acompanhamento do andamento das obras junto ao TAC (Estado) e ao Termo de 

Repactuação de Mediação (CEDAE), e retomar junto ao GAEMA as discussões 

paralisadas. 
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II.4) RECOMENDAÇÃO CONJUNTA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO E O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

"Regularidade e expansão da cobertura do saneamento básico (v.g. 

componentes abastecimento e esgotamento sanitário) na Área de Planejamento 

nº4 (AP4) do Município do Rio de Janeiro." 

A recomendação conjunta tem como base o inquérito civil nº 1.30.001.003185/2012-51 

que tramita na Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e que trata da 

poluição causada pelo lançamento de esgoto doméstico na bacia hidrográfica que 

compõe o complexo lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, além dos procedimentos 

investigatórios MPRJ nº 2014.00054369 e 2017.01276592 (inquéritos civis 'MA 8066 e 

8918'), instaurados originalmente pela 2ª e pela 4ª Promotorias de Justiça de Tutela 

Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Núcleo da Capital. 

Os procedimentos do MP-RJ em questão visam, dentre outros objetivos, apurar a 

regularidade e a expansão da cobertura do saneamento básico (v.g. componentes 

abastecimento e esgotamento sanitário) na Área de Planejamento nº4 (AP4) do 

Município do Rio de Janeiro, compreendendo os bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos 

Bandeirantes e Jacarepaguá, e bem assim, as denominadas "Áreas Faveladas" situadas 

nestas localidades. 

Mantendo seu foco no fortalecimento das instituições e a cobrança para que as mesmas 

efetivamente executem seu papel, o Ministério Público através da recomendação citada, 

levou a AGENERSA a avançar com as negociações necessárias com a CEDAE. A  

Agência passou a promover reuniões periódicas e conjuntas, com representantes da 

diretoria e conselho da Agência, MP Federal e Estadual, SEAS, CBH-BG, entidade da 

sociedade civil local(Barra/Jacarepaguá) e a própria CEDAE, a fim de obter as 
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informações necessárias para tomada de decisão.  

AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - AGENERSA 

Como consequência da Recomendação Conjunta do Ministério Público Federal e 

Estadual, a AGENERSA abriu Processo Regulatório específico nº E-12/003/100139/2018, 

cujo objetivo foi o de elaborar estudo referente a atuação operacional/realização dos 

investimento pela CEDAE em Esgotamento Sanitário, na Bacia de Jacarepaguá e região. 

Mais a frente a AGENERSA publica consulta pública para o Processo Regulatório 

Específico nº e-12/003/100139/2018. O objetivo foi o de selecionar ações para análise da 

viabilidade técnica/financeira e estudo em conjunto com a CEDAE da possibilidade de 

inclusão no orçamento de investimentos da CEDAE em esgotamento sanitário na Bacia 

de Jacarepaguá, a partir de 2018, tendo em vista a audiência pública realizada pelo 

ministério público do estado do Rio de Janeiro - 4ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital, em 

20/09/2018, na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. 

As contribuições encaminhadas foram a época disponibilizadas, na página eletrônica da 

AGENERSA e cabe verificar se ainda estão disponíveis. 

A diretoria do CBH-BG percebendo a oportunidade, envia a AGENERSA, em 06 de 

novembro de 2018, 05 (cinco) cartas (Nº 58, 59, 60, 61, 62) visando a consolidação de 

parceria e duas ao Ministério Público (Nº 63 e 64), manifestando o interesse de que o 

mesmo pudesse assinar termo de cooperação conjunto com a AGENERSA e o Comitê: 

Carta nº 58/CBH-BG/2018                                     

Ref: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CBH-BG/AGENERSA 

 
"...Sendo assim, vimos por meio desta, propor a AGENERSA a formalização de 
parceria por meio de Termo de Cooperação Técnica, cujo objetivo é o de fomentar 
ações em conjunto em prol da recuperação ambiental e conservação dos corpos 
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hídricos quanto aos aspectos de quantidade e qualidade das águas da Bacia 
Hidrográfica da Baía de Guanabara e seus Sistemas Lagunares de Jacarepaguá, 
Rodrigo de Freitas, Itaipu-Piratininga e Maricá-Guarapina.  O Termo de Cooperação 
Técnica tem em vista também viabilizar a participação e o acompanhamento deste 
Comitê nos processos ligados a concessão de serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em andamento e os a serem realizados no âmbito da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara. 
 

Carta nº 59/CBH-BG/2018                                     

Ref: Projeto - Sistema de Informação Técnica e de Interação Social para Baía de 

Guanabara -SITIS - CBH-BG/AGENERSA 

 

"...Sendo assim, vimos por meio desta, propor a AGENERSA no âmbito da parceria 

em andamento com o Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, 

fundamentado no Termo de Cooperação Técnica a ser assinado entre as partes, cujo 

objetivo será o de fomentar ações em conjunto e em prol da recuperação ambiental e 

conservação dos corpos hídricos quanto aos aspectos de quantidade e qualidade 

das águas da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e seus Sistemas Lagunares 

de Jacarepaguá, Rodrigo de Freitas, Itaipu-Piratininga e Maricá-Guarapina, a 

realização do PROJETO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA E DE INTERAÇÃO 

SOCIAL PARA BAÍA DE GUANABARA - SITIS - CBH-BG/AGENERSA, a fim de 

subsidiar as ações deste Comitê e da referida Agência Reguladora..." 

Carta nº 60/CBH-BG/2018                                     

Ref: processo nº.  E-12/003/100/139-2008 - Atuação operacional e investimentos da 

CEDAE em esgoto na Região Lagunar de Jacarepaguá. 

 

"...Na busca de estreitar a parceria entre esta Agência e o Comitê da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara, vimos por meio deste, informar que o Comitê, na 
pessoa de seu presidente Marcos Sant’Anna Lacerda e o Sub Comitê Lagunar de 
Jacarepaguá, na pessoa de seu coordenador Gustavo Gorayeb, manifestam 
interesse em participar de forma ampla do  processo de Atuação operacional e 
investimentos da CEDAE em esgoto na Região Lagunar de Jacarepaguá, assim 
como, em possíveis comissões sobre o tema." 
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Carta nº 61/CBH-BG/2018                                     

Ref: Processo de reajuste tarifário decorrente da imunidade tributária da CEDAE. 

 
"...Sendo assim, vimos por meio desta, informar o interesse em participar do 
processo de reajuste tarifário decorrente da imunidade tributária da CEDAE, assim 
como, referente aos possíveis desdobramentos relativos aos projetos de despoluição 
a serem executados na Baía de Guanabara e nos Sistemas Lagunares que compõe 
o CBH-BG..." 

 

Carta nº 62/CBH-BG/2018                                     

Ref: Processo de reajuste tarifário de revisão quinquenal da CEDAE. 

 
"...Sendo assim, vimos por meio desta, informar do interesse do Comitê em participar 
do processo de reajuste tarifário de revisão quinquenal da CEDAE, assim como, 
referente aos possíveis desdobramentos relativos aos projetos de despoluição a 
serem executados na Baía de Guanabara e nos Sistemas Lagunares que compõe o 
CBH-BG..." 

 

Carta nº 63/CBH-BG/2018 - Ao Ministério Público Estadual/GAEMA                                     

Ref: Termo de Cooperação Técnica CBH-BG / AGENERSA / MPE-GAEMA 

 
"...Entendendo que o Ministério Público Estadual - MPE, por meio do GAEMA, tem 
sido incansável na valorização dos Comitês de Bacias do Estado do Rio de Janeiro e 
em especial ao Comitê da Baía de Guanabara, convidamos o MPE/GAEMA para que 
assine o Termo de Cooperação Técnica entre o CBH-BG e a AGENERSA como 
interveniente..." 

 

Carta nº 64/CBH-BG/2018 - Ao Ministério Público Estadual/GAEMA                                    

Ref: Projeto - Sistema de Informação Técnica e de Interação Social para Baía de 

Guanabara -SITIS - CBH-BG/AGENERSA 

 
"...Sendo assim, vimos por meio desta, propor a AGENERSA no âmbito da parceria 
em andamento com o Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, 
fundamentado no Termo de Cooperação Técnica a ser assinado entre as partes, 
com a interveniência do MPE/GAEMA, cujo objetivo será o de fomentar ações em 
conjunto e em prol da recuperação ambiental e conservação dos corpos hídricos 
quanto aos aspectos de quantidade e qualidade das águas da Bacia Hidrográfica da 
Baía de Guanabara e seus Sistemas Lagunares de Jacarepaguá, Rodrigo de Freitas, 
Itaipu-Piratininga e Maricá-Guarapina, a realização do PROJETO SISTEMA DE 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA E DE INTERAÇÃO SOCIAL PARA BAÍA DE GUANABARA 
- SITIS - CBH-BG/AGENERSA, a fim de subsidiar as ações deste Comitê e da 
referida Agência Reguladora..." 

 

A resposta as Cartas enviadas chegou no dia seguinte, em 07/11/2018, deferindo o 

pedido das de nº 60, 61 e 62 e informando que as de nº 58 e 59 seriam encaminhadas ao 

Conselho Diretor daquela Autarquia para análise e posterior ciência ao Comitê, 

entretanto, não tivemos mais notícias sobre os pleitos deferidos e os que seriam 

analisados. Segue o ofício do dia 07 de novembro de 2018: 
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Durante este período algumas audiências públicas ocorreram na AP4 e buscaram fazer 

com que as demandas locais fossem identificadas e posteriormente ocorressem 

apresentações da CEDAE e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a cerca das soluções 

necessárias. 

A partir da segunda reunião realizada na AGENERSA, a direção do CBH-BG solicita a 

inclusão da nova coordenação do Subcomitê de Jacarepaguá nas discussões do grupo e 

a mesma passa a acompanhar os cronogramas abaixo divulgado pela AGENERSA.  

 

Obs: A Audiência Pública agendada para 09/04/2019 foi transferida para 07/05/2019, fazendo com 

que os prazos seguintes também fossem alterados.  
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Em 25 de fevereiro de 2019 a CEDAE envia a AGENERSA, por meio do OFÍCIO CEDAE 

ACP-DP N° 077/2019, em atendimento ao Of. A GENERSA/PRESI n° 18812019 - 

Projetos e Estudos da área formal e área informal - Bacia de Jacarepaguá e 

complexo da Barra da Tijuca. 

Em 24 de abril de 2019 a CEDAE envia a AGENERSA, por meio do OFÍCIO CEDAE 

ACP-DP N° 216/2019, em atendimento ao Of. A GENERSA/PRESI n° 324/2019 - 

Processo Regulatório E-22/007/145/2019 - Operação da Estação de Tratamento de 

Esgoto- ETE e das Elevatórias da Barra da Tijuca. 
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De posse do documento "Cronograma Físico-Financeiro e de etapas de Planejamento do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da AP4" divulgado pela CEDAE, o Subcomitê realizou 

encontro na sede da OAB-Barra, membro do Subcomitê de Jacarepaguá, para elaborar 

contribuições ao documento, sendo o mesmo apresentado em maio de 2019 na 

audiência pública realizada na Câmara Comunitária da Barra. 

 
"Manifestação do Subcomitê de Jacarepaguá entregue na Audiência Pública de 07 
de maio de 2019. 
  
Considerando que os rios e lagoas da Baixada de Jacarepaguá se encontram altamente 
contaminados por esgotos sanitários, solicitamos em primeiro lugar a revisão do 
cronograma físico-financeiro dos projetos apresentados pela CEDAE para 05(cinco) 
anos, visando antecipar a execução dos projetos e ampliar os investimentos de modo a 
abarcar os projetos abaixo indicados, que visam a melhoria da qualidade de vida e saúde 
da população ao adotar os seguintes critérios de hierarquização: 
  

- Critério Econômico 
 

 Como não foram informados os dados da população atendida em cada 
projeto apresentado, indicamos o critério de  adoção da vazão de esgoto em 
cada um; 

 

 Indicamos da mesma forma como critério a seleção dos dados que possuem 
as maiores vazões com o menor custo de implementação; 

  
 - Critério Técnico 
 

 A CEDAE deverá apresentar a relação das localidades onde efetua a 
cobrança de esgotamento, considerando o esgoto coletado e levado a 
tratamento; 

 

 A CEDAE deverá  apresentar, dentre os projetos selecionados, aqueles que 
promovem a conexão da macroestrutura de esgotamento (troncos 
coletores,elevatórias,ETEs); 

 

 A CEDAE deverá considerar as conexões dos troncos de coletores que 
resultem no transporte de maiores volumes encaminhados ao tratamento; 
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- Critérios Ambientais 
  

Com o propósito de adotar o princípio de diminuição da poluição, a CEDAE deverá 
considerar os projetos situados na bacia de Jacarepaguá que atualmente são os 
maiores poluidores das lagoas, visto que a rede de coleta na Barra da Tijuca e 
Recreio já está bastante avançada;  
 

 A CEDAE deverá considerar os projetos que afluem para os corpos hídricos 
mais confinados tais como as regiões lagunares que possuem os maiores 
tempos de residência e necessitam portanto de maior tempo para renovação 
de suas águas; 

 

 A CEDAE deverá considerar os projetos que são situados em áreas 
coincidentes com aquelas sujeitas a alagamentos em temporadas chuvosas, 
quando a extravasão de calhas ou de galerias promovem a mistura das 
águas poluídas com águas de chuva, com risco de contaminação da 
população; 

 

 A Fundação Rio Águas poderá apresentar as áreas específicas sujeitas a 
alagamentos na AP4 e os projetos propostos. 

 
Constata-se que as regiões da Barrinha, Jardim Oceânico e Itanhangá 
apresentam alagamentos constantes. 

  
  
- Critérios de Saúde Pública  

 

 A CEDAE deverá considerar os projetos situados em regiões  com índice de 
doenças de vinculação hídrica(dengue, zika, chicungunha etc) e com 
indicadores de alta morbidade infantil, isto é, utilizar os indicadores de saúde 
pública da região como balizadores na hierarquização dos projetos de 
saneamento.  
 
Obs: A Secretaria Municipal de Saúde e a Fiocruz  poderão fornecer os 
indicadores de saúde pública na AP4. 

 

 A CEDAE deverá  considerar a inclusão  das ilhas da lagoa da Tijuca no 
Plano de Saneamento; 
 

 A CEDAE deverá implantar a rede de coleta de esgoto convencional de 
separador absoluto,uma vez que os projetos ora apresentados se direcionam 
às áreas formais de ocupação e, mais ainda, há muitas contestações ao 
sistema de captação em tempo seco na proporção indicada pela CEDAE; 
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 A CEDAE deverá promover a implantação do Fórum Permanente de 
Acompanhamento do Plano de Saneamento da AP4, que deverá conter: 

o Centro de Informações e Educação Ambiental; 
o Site com mapa atualizado das ações a serem realizadas,em 

andamento e realizadas; 
o Ouvidoria, com divulgação no site das demandas, retorno e 

andamento das providências; 
o Ações permanentes de Educação Ambiental relacionadas aos locais 

de intervenção e do contexto geral; 
o EIA-RIMA para as ações posteriores de dragagem;  
o Participação do SCLJ na definição das medidas compensatórias;  
o Deverá ser realizada como objetivo do Plano de Saneamento a 

recomposição ambiental do ecossistema lagunar; 
o A CEDAE deverá considerar a participação do SCLJ em todas as 

situações de alterações, proposições ou revisão do Plano de 
Saneamento da AP4 como instância deliberativa inclusive na 
elaboração do projeto executivo;  

o A CEDAE deverá considerar a instalação de um biodigestor na ETE 
Barra para receber o lodo retirado dos decantadores primários para 
transformar em biogás e composto orgânico, o que contribuirá para a 
sustentabilidade ambiental na operação da ETE. Propomos com isso, 
inclusive, evitar o despejo desse resíduo no aterro sanitário;" 

 

Importa dizer que até a presente data o Subcomitê e o CBH-BG não receberam retorno 

das contribuições apresentadas na Audiência Pública. 

ENCAMINHAMENTOS/PENDENCIAS 

O CBH-BG deve solicitar informações ao Ministério Público Estadual, sobre o andamento 

das tratativas AGENERSA e CEDAE para universalização do saneamento na AP4.    

II.5) TERMO DE COOPERAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E CBH-BG 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação 

Especializada em Meio Ambiente (GAEMA/MPRJ), firmou Termo de Cooperação 

Técnico-Científica com o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH/BG), 

visando ao intercâmbio de informações, tecnologias, práticas de metodologias e 

dinâmicas de controle social participativo, iniciativas de educação ambiental, dados e 
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pesquisas versando sobre as políticas nacionais, estaduais e municipais de recursos 

hídricos e saneamento básico. O documento foi assinado em 06.03.2020, na sede do 

MPRJ, pelo procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem, e Marcos Sant’Anna Lacerda, 

diretor presidente do Comitê. 

 

O Termo tem por objeto a cooperação técnico-científica para a utilização de recursos 

humanos, físicos, tecnológicos e materiais relacionados com áreas afins de atuação das 

partes, bem como o intercâmbio de conhecimento, informações, tecnologias, bases de 

dados, experiências de disseminação do conhecimento, divulgação de resultados e 

impactos de investimentos públicos, bem como de boas práticas de metodologias e 

dinâmicas de controle social participativo e educação ambiental, relacionados 

preferencialmente aos temas de saneamento, recursos hídricos, gestão de território, 

saúde, investimentos públicos e controle social no âmbito preferencial da dimensão 

socioambiental. 

 

A celebração do termo poderá gerar maior transparência de dados sobre o Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com o fortalecimento dos princípios da 

publicidade e da eficiência sobre as atribuições dos órgãos partícipes. Essas medidas 

poderão contribuir, por exemplo, para o alcance do objetivo de retomar as obras de 

saneamento e despoluição da Baía de Guanabara, razão de recente Termo de 

Ajustamento de Conduta firmado entre o MPRJ e o Estado do Rio de Janeiro no âmbito 

da ACP nº 0218928-66.2007.8.19.0001, que contou com a participação do CBH/BH na 

condição de órgão interveniente, conforme publicado em matéria no portal do MPRJ. 

 

Com vigência inicial de cinco anos, podendo ser prorrogado, o termo prevê como 

atividades comuns a serem desempenhadas pelos partícipes a realização de oficinas, 

cursos, workshops, seminários e outras atividades técnicas e acadêmicas visando ao 

intercâmbio de conhecimento e disseminação de informações relacionadas aos temas de 

interesse da presente parceria institucional; a reunião e consolidação de dados de 

diversas fontes oficiais no ambiente “MP em Mapas”, plataforma digital georreferenciada 

https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/81418
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do parquet fluminense; o intercâmbio de informações e dados. A cooperação incluirá 

ainda a elaboração, contribuição e apoio ao desenvolvimento de projetos alinhados aos 

objetivos do presente termo, destacando-se, em especial, aqueles referentes aos bancos 

de experiências governamentais, sociais, nacionais e internacionais relacionados ao 

controle social participativo de projetos ambientais. 
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PARTE III - PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

III.1. ESTRUTURAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA 

A primeira vez que o termo secretaria executiva de um Comitê de Bacia aparece citado 

em lei, é no artigo 41 da Lei Federal nº 9.433/97. O artigo é expresso em afirmar que as 

Agências de Água exercem a função de secretaria executiva do respectivo ou 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

O artigo 1º da lei 10.881/04 afirma que as Entidades Delegatárias irão atuar exercendo as 

funções de competência das Agências de Água, previstas nos arts. 41 e 44, ou seja, 

exercer a secretaria executiva dos Comitês de Bacias (artigo 41).  

"A Lei nº. 10.881/04 dispõe sobre o contrato de gestão entre a Agência 

Nacional de Águas e as Entidades delegatárias das Funções de Agências de 

Águas. ..., que receberem delegação do CNRH para exercer funções de 

competência das Agências de Água." 

A Cláusula Primeira - Do Objeto do Contrato de Gestão nº 02/17 diz: 
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Assim, é importante destacar que a situação encontrada em maio de 2018 na Secretaria 

Executiva do Comitê da Baía de Guanabara, foi a de 01(uma) especialista administrativa 

com tempo integral, entretanto, lotada no INEA, em sala compartilha com equipe do 

órgão gestor e 01 (um) especialista em recursos hídricos, lotado em Resende, tendo 

ainda sua carga horária dividida com o CBH Baía de Ilha Grande, parte integrante do 

mesmo contrato com o Baía de Guanabara. 

Para sermos capazes de implementar os três desafios mencionados no item 2 mais 

acima, seria necessário ousar com a estruturação de uma secretaria executiva com 

capacidade de acompanhar, propor e dar suporte aos avanços desejados.  

Ao final de 2018 a diretoria informa a Entidade Delegatária e ao INEA da necessidade de 

avançarmos com a estruturação de uma Secretaria Executiva mais robusta e propôs que 

o I Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para 2019, ampliasse o número de técnicos para 

03 (três) especialista em recursos hídricos, 03(três) especialistas administrativos e 

04(quatro) estagiários. 

A proposta foi baseada na divisão de 01 especialista em recursos hídricos para dar 

assistência técnica a cada 02 Subcomitês, totalizando assim 03 ERH. 01 especialista 

administrativo para dar assistência as demandas administrativas dos Subcomitês e CBH-

BG (convocação de reuniões, divulgação de atas, organização das listas de presença, 

etc.), 01 especialista administrativo para dar assistência as necessidades dos Termos de 

Referências (cotações de preço, planilhas e cálculos de serviços, etc.) e o terceiro 

especialista administrativo ficaria lotado na Sede da Agevap (Resende), para fazer com 

que as demandas para publicação dos Atos Convocatórios e Editais tivessem agilidade. 

O ano de 2019 chegou e a equipe identificada no II CG assinado, somente começa a 

chegar na Sede do CBH-BG a partir de maio de 2019, o que sobrecarregou muito a 

diretoria ao longo dos primeiros 12 meses de trabalho (maio de 2018 a maio de 2019). 

Desde o mês de fevereiro de 2019, já sinalizávamos para a Entidade Delegatária a 

necessidade de identificação de uma Ferramenta de Gestão capaz de auxiliar a diretoria 
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nas decisões a serem tomadas e no acompanhamento e monitoramento das ações 

implementadas. Entretanto, este mandato se concluiu e após 15 meses de solicitação 

ainda não conseguimos ver a instalação da referida ferramenta.   

Outra necessidade importante foi diagnosticada com a chegada dos técnicos na 

Secretaria Executiva, faltou um gestor/gerente para equipe, responsável que planejasse, 

coordenasse todas as ações e delegasse tarefas urgentes demandadas pelo CBH-BG. 

No mês de agosto de 2019, a diretoria do CBH-BG solicitou a Agevap urgência na 

contratação de 01 gerente, pois mesmo sem previsão orçamentária no I aditivo ao 

contrato de gestão, o saldo disponível na conta da Agevap, em função da não 

contratação nos primeiros quatro meses dos técnicos para a secretaria executiva já 

viabilizava a contratação do gerente.  

A gerente chegou em novembro de 2019 e assumiu a distribuição de tarefas e a 

estruturação das demandas acumuladas. 

Neste período já ficava claro que necessitávamos alterar, no II aditivo a composição da 

equipe e passamos a ter para 2020, 01 gerente, 03 especialistas em recursos hídricos, 

02 especialistas administrativos e 02 estagiários. 

No ano seguinte, em abril de 2020, a diretoria foi informada que a gerente contratada em 

novembro de 2019, tinha pedido para se desligar do CBH-BG e que o novo gerente já 

estava sendo treinado para ocupar a vaga. Assim, inicia-se nova fase de capacitação da 

gerência e nivelamento das principais ações em andamento no CBH-BG em meio a 

pandemia instalada e sendo possível apenas a comunicação de forma remota. 

Atualmente, ainda observa-se a necessidade de maior clareza dos papéis e atribuições 

de cada funcionário, principalmente com a chegada de técnicos em dezembro de 2019 

para o Escritório de Projetos, e que sendo instalados no mesmo espaço físico de 

funcionamento da Secretaria Executiva, percebe-se conflitos no desempenho de algumas 

atividades de exclusiva responsabilidade da Secretaria. 
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ENCAMINHAMENTOS/PENDÊNCIAS: 

Entrega pela Entidade Delegatária do Plano de Trabalho dos funcionários pagos por meio 

dos recursos alocados no contrato de gestão, ao Grupo de Acompanhamento do 

Contrato de Gestão e a diretoria do Comitê.     

 

III.2. SEDE CBH-BG 

A busca de espaço físico para estruturação da sede do CBH-BG teve início na primeira 

reunião extraordinária do Comitê, em 07 de junho de 2018, sendo inclusive ponto de 

pauta daquela plenária.  

Sem previsão de recurso no contrato de gestão nº 02/17 para aluguel de espaço físico, a 

diretoria buscou identificar parceiros no âmbito do próprio Comitê que pudesse ceder sala 

capaz de abrigar a funcionária contratada e a documentação do Baía de Guanabara, que 

até então encontrava-se guardado no INEA. 

Após várias tentativas, em outubro de 2018, o Conselho Regional de Biologia (CRbio), 

com sede na rua Álvaro Alvim nº 21, centro do Rio de Janeiro, disponibilizou 01 sala para 

uso temporário do Comitê. O espaço cedido colaborou em muito com o início da 

preparação dos trabalhos para 2019 e a realização de reuniões das plenárias do CBH-BG 

passaram a ocorrer em outro andar, a partir da disponibilidade de uso de auditório para 

nossas reuniões. 

Desta forma, no I Termo Aditivo assinado em fevereiro de 2019 (atraso devido a saída do 

CBH-BIG do contrato 02/17 e entrada no 03/2010), a diretoria inclui recursos para aluguel 

de sala para a Sede do Comitê. Como o depósito da 1ª parcela de custeio somente foi 

repassado pelo INEA à Entidade Delegatária em final de março de 2019, a tomada de 

preço de aluguel de salas no centro do Rio só pôde ser realizado em abril daquele ano e 
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assim, consequentemente, o contrato de aluguel só foi assinado um mês depois, em 

maio de 2019, passando o Comitê da Baía de Guanabara ter como sede, a partir de 

então, o endereço: Rua da Quitanda, n°185, sala 402 - Centro, Rio de Janeiro/RJ. 

O espaço físico alugado com 06 salas, cozinha e dois banheiros, permitiu que reuniões 

de Diretoria, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho passasse a ser realizadas no local. 

No segundo semestre de 2019, solicitamos a Entidade Delegatária que preparasse 

proposta de ambientação do espaço e que fosse produzido layout com painéis que 

retratasse a região hidrográfica V e seus Subcomitês. 

ENCAMINHAMENTOS/PENDÊNCIAS: 

Preparação de Ato Convocatório para proposta de ambientação do espaço da SEDE do 

CBH-BG com produção de layout com painéis que retrate a região hidrográfica V e seus 

Subcomitês. 

Instalação de Rede entre os computadores para facilitação dos trabalhos diários dos 

técnicos. 

III.3. SITE E SIG 

No início deste mandato a diretoria do CBH-BG encontrou o Site e o SIG do Comitê fora 

do "ar". Segundo a pesquisa realizada pela entidade delegatária, a hospedagem do site 

estava sem pagamento e a licença do software "Arcgis", utilizado como base para o SIG, 

estava vencida. 

Algumas alternativas foram buscada e o primeiro orçamento apresentado pela Entidade 

Delegatária para feitura de um novo site, foi considerado alto demais pela plenária do 

CBH-BG (R$ 6.000,00), assim, resolvemos pagar o valor pendente da hospedagem e 

reativá-lo, entretanto, como o boleto de pagamento estava em nome e no CNPJ da 

empresa que o criou, a Agevap não pôde pagá-lo, desta forma a diretoria se cotizou e fez 

o pagamento.    
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Com a volta do site algumas melhorias foram sendo realizadas e passamos a nos 

preocupar com a dificuldade de acesso aos mapas hospedados no SIG por conta do 

vencimento da licença do software. Demos início então, a cotação de preço para 

aquisição de uma nova licença para o uso do Arcgis e após a aquisição, passamos a ter 

de novo acesso aos mapas postados no sistema. Percebeu-se logo que as várias 

estruturas internas do SIG não estavam de posse do Comitê, ou seja, a construção das 

bases do sistema de informações que se preocupa primeiramente com os dados, sua 

consistência, fontes, necessidades, aplicabilidade, equipe, software, hardware, não eram 

de domínio do Comitê e nem da Entidade Delegatária. 

Assim, a diretoria levou a Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão - CTIG, a proposta 

de estruturação de um Programa que se preocupasse primeiramente com as bases de 

dados, origem e sua produção, para depois pensar no arcabouço necessário. 

Buscando conhecer o que havia disponível na web, encontramos a plataforma INDE 

(Infraestrutura de Dados Espaciais), atualmente coordenado pelo IBGE. 

A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE foi instituída pelo Decreto Nº 6.666 
de 27/11/2008 com a seguinte definição: 

Conjunto integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de 

coordenação e monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a 

geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos 

dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. 

Propósito 

A INDE foi concebida com o propósito de catalogar, integrar e harmonizar dados 

geoespaciais produzidos ou mantidos e geridos nas instituições de governo brasileiras, 

de modo que possam ser facilmente localizados, explorados em suas características e 

acessados para os mais variados fins por qualquer usuário com acesso à Internet. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6666.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6666.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6666.htm
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A catalogação dos dados geoespaciais é feita mediante seus respectivos metadados 

pelos próprios produtores e/ou gestores dos dados. 

A plataforma estudada demonstrou-se bastante adequada ao que o CBH-BG 

necessitava, que é o de promover o adequado ordenamento na geração, 

armazenamento, acesso, compartilhamento, disseminação e uso dos dados produzidos 

pelas diversas entidades membro do Comitê. 

Assim, a CTIG trabalhou na estruturação de uma proposta semelhante ao INDE e 

encaminhou para CTIL providenciar a resolução de criação do IDEBG (Programa de 

Infraestrutura de Dados Espaciais para Baía de Guanabara).     

 

III.4. PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DO COMITÊ DA 

BAÍA DE GUANABARA - IDEBG, (Ver resolução nº 067 que cria o IDEBG)  

O Programa de Infraestrutura de Dados Espaciais para a Baía de Guanabara - IDEBG, foi 

instituído pela Resolução nº 067 de 13 de dezembro de 2018, com o objetivo de 

estruturar o Sistema de Informação Geográfica e de Interação Social em Recursos 

Hídricos para a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, SIGIS/RH - CBH-BG. 

 

Os recursos necessários para sua viabilização foram aprovados por meio da Resolução 

nº 64, de 12 de novembro de 2018, que definiu para o período de 2019/2022, recursos 

para o Subcomponente de fortalecimento de instrumento de gestão e programa de 

Sistema de Informações de Recursos Hídricos, que tem como finalidade a recepção, 

tratamento e processamento dos dados recolhidos nos monitoramentos, como também 

de outras fontes. 

 

Assim, destaca a resolução nº 67 que um dos objetivos do programa é: 

I - promover o adequado ordenamento na geração, no armazenamento, no acesso, no 

compartilhamento, na disseminação e no uso dos dados geoespaciais de origem federal, 
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estadual e municipal, em proveito do desenvolvimento da gestão hídrica da Região 

Hidrográfica V; 

 

Na estrutura desta resolução, dois artigos merecem destaques. O artigo 3º que define 

que toda entidade que acessar recurso do CBH-BG deve assinar termo de cooperação 

para disponibilização de dados e o artigo 5º que define prazo de 120 dias para instituir 

a Comissão Técnica de Informações Geográficas e de Interação Social (CTIGIS) 

contados da aprovação, pela plenária, desta resolução e a submissão ao CBH-BG de 

Plano de Trabalho para implantação do Programa IDEBG, para atender ao estabelecido 

nesta Resolução, até 90 dias após a criação da Comissão.  

"Art. 3º O compartilhamento e a disseminação dos dados geoespaciais e seus 

metadados são obrigatórios para os entes que compõem o sistema estadual 

de gestão de recursos hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, 

e será critério para as entidades que desejarem acessar os recursos previstos 

no PAP do CBH-BG, para o período de 2019-2022, a assinatura do termo de 

cooperação para disponibilização de dados geoespaciais, prioritariamente 

para monitoramento da qualidade e quantidade de água nos corpos hídricos 

do RH V e outros afins." 

"Art. 5º Compete à Comissão Técnica de Informações Geográficas e de Interação 

Social, instituída pela Diretoria do CBH-BG, composta por representantes das 

instituições que assinarem o termo de cooperação com o CBH-BG e membros do 

Comitê, ser a instância responsável pelo apoio técnico e administrativo do Sistema, 

sendo a Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão responsável pela indicação da 

coordenação da comissão.  

§ 1º A Comissão Técnica de Informações Geográficas e de Interação Social 

deverá ser instituída pela Diretoria do CBH-BG em até 120 dias contados da 

aprovação, pela plenária, desta resolução. 
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XII - submeter ao CBH-BG plano de trabalho para implantação do Programa 

IDEBG, para atender ao estabelecido nesta Resolução, até 90 dias após a sua 

criação, contendo, entre outros, os seguintes aspectos..." 

A Comissão Técnica de Informações Geográficas e de Interação Social (CTIGIS) foi 

criada por normativa própria da diretoria no prazo previsto, tendo a coordenação desta 

Comissão ficado com a coordenação da Câmara Técnica de Instrumento de Gestão 

(CTIG do CBH-BG). 

Assim, a diretoria solicitou a Entidade Delegatária no primeiro semestre de 2019, que 

providenciasse o Ato Convocatório para contratação do documento "Plano de Trabalho 

para o IDEBG", com base no material já identificado como Plano de Trabalho do INDE.   

O processo licitatório atrasou e somente em setembro ocorreu a contratação do produto 

com prazo de entrega para final de novembro. Em dezembro de 2019 a diretoria soube 

que o contrato com a empresa KAWA sofreu aditivo e que o produto Plano de Trabalho 

somente seria entregue em março de 2020. 

Com a entrega da versão final do Plano de Trabalho a CTGIS tem como desafio dar 

continuidade a implementação do IDEBG. 

ENCAMINHAMENTOS/PENDÊNCIAS:  

A Entidade Delegatária deverá realizar apresentação da versão final do Plano de 

Trabalho à Diretoria do CBH-BG, a CTIGIS e CTIG e agendar reunião para detalhamento 

dos próximos passos.  
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III.5. PROGRAMA DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 

O Programa de Aplicação Plurianual – PAP é a ferramenta de planejamento que tem a 

função de priorizar as metas, programas e ações previstas no Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica para aplicação dos recursos da cobrança pelo uso 

da água, por um determinado período. 

 

Tem por objetivo o planejamento de curto, médio e longo prazo para alocação 

de recursos que propicie investimentos em ações com vistas à otimização da aplicação 

dos recursos, no aperfeiçoamento da gestão e melhoria da qualidade e disponibilidade da 

água na bacia. 

 

De forma planejada o Comitê da Baía de Guanabara construiu os passos necessários 

para formação de seu primeiro PAP. Por meio da Carta nº 27/CBH-BG, a diretoria 

orientou cada etapa de trabalho para que até dezembro de 2018 tudo fosse aprovado no 

âmbito do CERHI. De maneira resumida foram realizados os seguintes passos: 

 

 Construção de minuta de resolução pela AGEVAP para aprovação de 

recursos para realização das oficinas do PAP; 

 Reunião extraordinária da CTIL -fechamento Resolução Oficinas PAP - 28.08;  

 Reunião Extraordinária Plenária CBH-BG - Aprovação Resolução Oficinas 

PAP - 31.08.18;  

 Realização Oficinas PAP - 29 e 30 de outubro de 2018; 

 Reunião Agevap/Diretoria  para avaliação Relatório Final PAP - 05.11;   

 Reunião Extraordinária CTIL CBH-BG - Construção Resolução PAP - 07.11; 

 Reunião Extraordinária Plenária CBH-BG aprovação Resolução PAP - 09.11; 

 Aprovação da Resolução PAP no âmbito da CTIG/CTIL/CERHI; 

 Aprovação da Resolução PAP no âmbito da Plenária do CERHI - 12.12. 
 

Pela inexperiência de ainda não ter realizado um PAP anteriormente e seguindo o padrão 

adotado até então junto aos outros Comitês do Estado do Rio de Janeiro, o PAP do CBH-

BG acabou apresentando um número de Subprogramas bastante grande. Assim, no 

início de 2019, a diretoria do Comitê referenda a realização de uma oficina de 
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planejamento estratégico, a fim de condensar em até 08 Macroprogramas, os mais de 40 

Programas anteriormente aprovados. O objetivo foi o de consolidar o que já havia sido 

planejado para permitir a sua implementação, ou seja, ter um número de programas 

capazes de serem licitados no ano predefinido. 

 

III.6. OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - OPE 

 

De forma colaborativa, em maio de 2019, o CBH-BG construiu a oficina de planejamento 

estratégico, e em 02 dias de trabalho buscou aprofundar suas prioridades.  

 

No primeiro dia resgatamos a missão, visão de futuro, compromissos do CBH-BG e 

estratégias para consolidação do papel de parlamento das águas no âmbito da RH V, 

junto aos setores do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Iniciativa Privada e junto ao 

próprio CBH.  

 

No segundo dia pela manhã, avaliamos os 5 Componentes, 16 Subcomponentes e 40 

Programas aprovados no PAP, para formação de Macroprogramas. Na parte da tarde 

foram criadas diretrizes para aplicação dos recursos junto aos Macroprogramas, 

conforme os valores já aprovados no PAP. (Ver produto final da OPE) 

 

V.6.1. Diretrizes para Aplicação dos Recursos 

Outra decisão histórica alcançada por esta plenária foi a definição concensuada 

de divisão de recursos entre os 06 Subcomitês, que sem ela não seria possível 

avançar com o debate dos projetos aprovados no PAP. De maneira madura os 

membros da plenária definiram para o período de vigência do PAP, que os 

recursos alocados para cada projeto deveriam obedecer os percentuais de 30% 

para os Subcomitês Leste e Oeste e 10% para os Lagunares. Assim, 60% do 

recurso arrecadado na região hidrográfica ficou destinado para as 02 (duas) 
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regiões drenantes à Baía de Guanabara, enquanto que os 40% restantes para os 

04 (quatro) Lagunares. 

 

III.7. MACROPROGRAMAS 

Se na parte administrativa e operacional do Comitê os avanços foram sendo percebidos, 

a parte técnica também não ficou para trás, a Oficina de Planejamento Estratégico definiu 

de maneira coletiva, as prioridades para o CBH-BG e a eleição de 08 Macroprogramas a 

saber: 

 Monitoramento da quantidade e qualidade da água; 

 Saneamento; 

 Infraestrutura Verde; 

 Educação Ambiental; 

 Comunicação; 

 Apoio a Pesquisa; 

 Instrumento de Gestão; 

 Resíduo Sólido e Drenagem. 
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5.3.1 Outorga

5.3.2 Cobrança

5.3.3 Enquadramento

5.3.4 Sistema de informações

4.1.1 Financeiro para revisão e implementação do PDRH

4.1.2 Adequação da base legal e institucional

4.1.3 Acompanhamento da implementação do PDRH

2.1.1 Coleta e tratamento de efluentes sanitários

2.1.2 PMSB e/ou projetos básicos e/ou executivos

1.1.1 Racionalização de uso da água

1.2.1 Infraestrutura hidráulica

1.2.2 Soluções baseadas na natureza

1.3.1 Águas subterrâneas

1.3.2 Águas superficiais

1.3.4 Águas de reuso

2.3.1 PMGIRS e/ou projetos básicos e/ou executivos

1.3.3 Águas pluviais

3.3.1 Vulnerabilidade a eventos extremos

2.2.1 Industrial

2.2.2 Rural

2.2.3 Urbano

4.2.1 Hidrometereológico e/ou outros

4.2.2 Qualidade da água

4.2.3 Ambiental

3.1.1 PSA

3.1.2 Recuperação florestal

3.2.1 Criação e implementação de RPPNs

3.2.2 Criação e implementação de UCs pública

3.4.1 Renaturalização dos corpos hídricos

3.4.2 Conservação dos corpos hídricos

5.1.1 Educação ambiental

5.1.2 Capacitação

5.1.3 Mobilização social

5.2.1 Relação intra e interinstitucionais

5.2.2 Plano de comunicação / tratamento da informação qualificada

5.4.1 Ações de diretorias / eventos / representações

5.4.4 Desenvolvimento sustentável

4.1.4 Divulgação do plano e mobilização da sociedade

5.4.2 Apoio a planos / estudos com interface a gestão de RH

5.4.3 Apoio à pesquisa e extensão
APOIO A PESQUISA8

4

7

COMUNICAÇÃO E 

FORTALECIMENTO 

INSTITUCIONAL

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 

MOBILIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO

6

1
INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO

5

RESÍDUOS SÓLIDOS, 

DRENAGEM E ÁGUA
3

2

MONITORAMENTO QUALI-

QUANTITATIVO

INFRAESTRUTURA VERDE

COLETA E TRATAMENTO 

DE ESGOTO SANITÁRIO

 

Assim, para o detalhamento dos projetos de cada Macroprograma, em cada Subcomitê, 

foi estruturado um GT para contribuir com o detalhamento de cada proposta de forma 

descentralizada e participativa. 
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III.7.1. GTs MACROPROGRAMAS 

Os Grupos de trabalho para cada Macroprograma foram organizados e ao seu 

tempo cada um começou a produzir, buscando cumprir a meta definida na Oficina 

de Planejamento Estratégico (OPE) que passou a ser recuperar 100% dos 

recursos da CUTE em 2019. 

Uma verdadeira maratona e imersão em cada tema aprovado teve início e logo 

em junho de 2019, os GTs passaram a estudar as ações prioritárias para 

Monitoramento da Qualidade e Quantidade da Água, Infraestrutura Verde, Apoio a 

Pesquisa, Comunicação, Educação Ambiental, Saneamento e Instrumentos de 

Gestão. Procedimentos foram criados e fluxos de trabalho apontavam para a 

necessidade das propostas debatidas nos GTs, passarem obrigatoriamente pelas 

plenárias dos Subcomitês, para só depois seguirem para a plenária do CBH-BG e 

consequentemente para aprovação no GT Fundrhi. 

O resultado deste trabalho foi gratificante, pois possibilitou o envolvimento de 

todos os interessados em cada Subcomitê nos oito temas definidos na OPE, 

fortalecendo as bases da participação e da deliberação por Subcomitê.   

 

III.7.2. ANDAMENTO DOS MACROPROGRAMAS 

Os resultados da busca dos recursos na CUTE, por meio dos projetos 

apresentados pelos CBHs no âmbito do GT Fundrhi, começaram a fluir e o 

compromisso de implementação imediata dos projetos aprovados, trouxeram 

novos desafios para os membros do CBH-BG com a necessidade de aprovação 

das sínteses dos Termos de Referências para cada Projeto.  
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Assim, a participação vai ficando cada vez mais intensa e os GTs crescem no seu 

papel relevante de aprofundamento dos detalhes de cada Macroprograma. Novas 

necessidades de procedimentos são observados e ao final de 2019, já são muitas 

as pendências que precisam de olhar criterioso para não passarem sem a devida 

avaliação e validação do coletivo. 
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III.8. ESCRITÓRIO DE PROJETOS 

Outro importante projeto aprovado pela plenária do CBH-BG ao final de 2018, com a 

finalidade de dar suporte a implementação de projetos deliberados pelo Comitê e 

aprovados no âmbito do GT Fundrhi, resultado do Termo de Aditivo assinado em agosto 

de 2018, ao TAC – Termo de Ajuste e Conduta nº 0018492-42.2017.8.19.0001, celebrado 

em 2017, foi a estruturação do Escritórios de Projetos para cada Subcomitê. 

Diante da complexidade que se desenhava para elaboração das propostas e aplicação 

dos recursos advindos do GT Fundrhi, o Colegiado deliberou a implantação do Escritório 

de Projetos do CBH-BG, o qual iria atuar no território do Comitê com a elaboração e 

implantação de projetos e estudos previstos no Plano de Aplicação Plurianual. 

A proposta para esta ação foi a de permitir a contratação de técnicos especialistas em 

recursos hídricos, administrativos, em comunicação e estagiários pelo período de 02 

anos, a fim de alavancar a implementação dos recursos existentes na Conta 

Disponível(Conta D) do CBH-BG no Fundo Estadual de Recursos Hídricos e dos recursos 

advindos da CUTE. 

Em 12 de março de 2019, o CBH-BG através da Resolução nº 068, aprovou o ajuste do 

seu Plano de Aplicação Plurianual – PAP para o período de 2019/2022, no qual foi 

definido que os recursos para custear a implantação do Escritório de Projetos seriam dos 

componentes apresentados a seguir: 

Componente 2 - Melhoria da Qualidade da Água 

 Subcomponente 2.1 - Tratamentos de Águas Residuais 

  2.1.1 - Coleta e Tratamento de Efluentes Sanitários 

 2.1.2 - PMSB e/ou Projetos Básicos e/ou Executivos 

Componente 5 - Demandas Complementares  

 Subcomponente 5 - Gestão Participativa  
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  5.1.1 - Educação Ambiental  

 5.1.2 – Capacitação 

Na síntese dos documentos enviados pela Entidade Delegatária ao INEA, solicitando os 

recursos necessários para efetivação do projeto, vemos:  

 

"5.1. Atividades a serem desenvolvidas (Escritório de Projetos) 

 Os trabalhos serão realizados na área de atuação dos subcomitês pertencentes ao 

CBH-BG, de modo que o especialista administrativo – comunicação atuará na 

própria Sede do Comitê. 

 Nas sub bacias, os especialistas em recursos hídricos, especialistas 

administrativos e estagiários terão como base espaços físicos, preferencialmente 

instituídos como sede dos respectivos subcomitês e, caso não haja, devem ser 

indicados, preferencialmente situado em área central e de fácil acesso a seus 

membros. 

 Os espaços devem conter estrutura física mínima (mesa, cadeira, computador, 

impressora, armário, material de escritório, telefone e internet) e manutenção 

(limpeza e reparo de equipamentos). 

 A definição dos locais deverá ser aprovada em plenária pelos membros dos 

subcomitês.  

 As principais atividades a serem desenvolvidas pela equipe técnica do Escritório 

de Projetos são: 

 a) Elaborar projetos, planos e estudos na área de recursos hídricos e meio 

ambiente, assim como acompanhar os que estiverem em andamento em 

municípios da bacia.  

  A equipe deverá fazer visitas aos sistemas de esgotamento sanitário, 

sistemas de gestão integrada de resíduos sólidos, assim como locais onde 

estão sendo implementados programas de recuperação de nascentes. 
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  Estas atividades visam ampliar os conhecimentos dos participantes do 

programa com experiências de campo, ou seja, relacionar a teoria com a 

prática. 

 b) Capacitar os estagiários de 4º e 5º ano na elaboração de projetos, os quais 

participarão dos mesmos cursos internos ou externos que os empregados da 

Agência; 

 c) Levantar as necessidades ambientais de cada município da área de atuação 

do respectivo subcomitê pertencente ao CBH-BG, transformando-as em 

ações efetivas para a melhoria da quantidade e qualidade das hídricos da 

bacia; 

 d) Identificar fontes de recursos nacionais e internacionais disponíveis para 

projetos, considerando que os recursos oriundos da cobrança pelo uso da 

água, recebidos pelos comitês não são suficientes para a recuperação 

ambiental da bacia.  

  Encontrada uma possível fonte financiadora, a equipe deverá apoiar os 

municípios na elaboração de toda a documentação necessária para pleitear 

estes recursos. 

 e) Desenvolver ações do CBH-BG para apoio aos municípios de sua área de 

atuação na implementação dos Planos Municipais de Saneamento Básico, 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Planos de 

Macrodrenagem; 

 f) Elaborar projetos de recuperação de nascentes e/ou pagamentos por 

serviços ambientais em áreas críticas nos municípios da respectiva área da 

sub bacia (área de atuação de cada subcomitê) da Região Hidrográfica V; 

 g) Elaborar e acompanhar projetos, relatórios, orçamentos, pesquisas, termos 

de referência, levantamento de dados, mapeamento e condução de reuniões 

relacionadas ao tema saneamento, qualidade e quantidade da água; 

 h) Propor, operacionalizar e gerenciar ações e programas do CBH-BG na área 

de comunicação social, tratamento da informação qualificada, mobilização 
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social, educação ambiental, capacitação e planejamento; 

 i) Desenvolver habilidades de: reconhecimento, definição e equacionamento 

de problemas, expressão e comunicação de trabalhos em organizações. 

Atendendo a demanda do CBH-BG o quadro de distribuição dos técnicos por Subcomitê 

foi: 

 

O Escritório de Projetos levou tempo para começar a ser estruturado, mesmo com 

resolução aprovada, aprovação da proposta no GT Fundrhi, liberação de recursos da 

CUTE, depósito em conta da Entidade Delegatária e alta demanda dos Subcomitês, 

alguns técnicos começam a chegar na segunda quinzena do mês de dezembro de 2019, 

outros em janeiro de 2020 e outros em fevereiro de 2020. 

No mês de dezembro de 2019, em reunião de diretoria ampliada e Secretaria Executiva, 

após alguns questionamentos realizados a cerca da forma de contratação dos técnicos 

do Escritório de Projetos pela Agevap, a diretoria sugeriu que a mesma apresentasse o 

Plano de Trabalho do Escritório e a constituição de um GT para elaboração de 

indicadores e metodologia de avaliação dos técnicos recém contratados.  

Em 14 de janeiro de 2020, de novo em reunião de diretoria ampliada, o tema foi colocado 

em pauta e ficou decidido que a base do plano de trabalho a ser detalhado para os 

técnicos do Escritório teria duas fases e consequentemente a avaliação dos técnicos 

também. A primeira fase seria a de realização do relatório de territorialidade hídrica, com 

término para o fim de abril, no qual os especialistas produziriam as informações por 
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Subcomitês com ênfase nos Macroprogramas e para a segunda fase, ficou definido que 

os técnicos passariam a interagir com os Subcomitês a partir dos projetos já identificados 

nos Macroprogramas, detalhando-os ou complementando os mesmos e que os 

especialistas passariam pelo novo processo de avaliação ao fim de agosto, após as 

ações de detalhamento dos projetos serem construídas no território. 

Nesta reunião a Secretaria Executiva apresentou a proposta de formação de um Atlas 

para a Região Hidrográfica V e a orientação dada pela diretoria foi a de que a priorização 

deveria ser a produção de documentação para atendimento as demandas dos 

Subcomitês no tocante aos Macroprogramas e que a discussão sobre o Atlas ficasse 

para um segundo momento, após a produção dos materiais.  

Em abril de 2020, período final da primeira fase do plano de trabalho, verificou-se que o 

caminho não havia sido bem aquele acordado, assim, em 27 de abril é instituído por meio 

da Resolução nº 87 o GT de Avaliação do Escritório de Projetos, com o propósito de em 

15 dias ser realizado documento básico para o processo de avaliação, assim como, a 

entrega naquela semana pela Entidade Delegatária da itenização do Relatório de 

Territorialidade Hídrica por Subcomitê. 

O artigo 5º da resolução 87 deixou claro, em seus parágrafos primeiro e segundo, os 

produtos a serem realizados na primeira e segunda fase do Plano de Trabalho. 

"Art. 5º O GTAEP terá como base para formulação de suas contribuições as 

demandas elencadas na reunião de diretoria ampliada do dia 14.01.2020, que 

apontou ações para o envolvimento de cada técnico contratado. 

Parágrafo Primeiro: Fase 1 (janeiro a abril) - Construção de Relatório de 

Territorialidade hídrica por Subcomitê levando em consideração os 

Macroprogramas aprovados na oficina de Planejamento Estratégico do CBH-BG. 

Parágrafo Segundo: Fase 2 (maio a julho) - Detalhamento / Contribuições dos 

técnicos contratados para os projetos a serem licitados em cada 

Macroprograma, em parceria com cada Subcomitê."  
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Em 29 de abril de 2020, recebemos da Equipe do Escritório de Projetos, por email, a 

proposta do Sumário para o Relatório de Territorialidade Hídrica. (Como referência segue 

a proposta do sumário para o Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas). 

SUMÁRIO PARA O CADERNO DE TERRITORIALIDADE HÍDRICA SUBCOMITÊ  

LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

1. Introdução 

2. Região Hidrográfica V 

3. Apresentação geral dos Macroprogramas CBH-BG 

4. Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas 

a. Macroprograma 1: Instrumentos de Gestão 

i. Ações do Plano de Bacia Hidrográfica (ações do plano que se 

inserem no território do subcomitê) 

ii. Cadastro de Usuários da água 

iii. Ações do Plano Estadual de Recursos Hídricos (ações do plano 

que se inserem no território do subcomitê) 

iv. Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos 

v. Cobrança pelo Uso da água 

vi. Enquadramento dos corpos hídricos (não há enquadramento 

específico, podem ser abordadas as dificuldades na região) 

b. Macroprograma 2: Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário 

i. Sistema de esgotamento sanitário 

ii. Localização das estações de tratamento de esgotos (ETEs) 

iii. Principais potencialidades relacionadas a esse macroprograma no 

Subcomitê (uma lista com as potencialidades do Subcomitê) 

iv. Principais fragilidades relacionadas a esse macroprograma no 

Subcomitê (uma lista com as fragilidades, emissário submarino, 

elevatórias de esgoto, despejo irregular de esgoto na rede de 

drenagem, monitoramento de qualidade da água realizado pela 

SMAC indica contaminação de esgoto da Lagoa) 

v. Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 

macroprograma? 

c. Macroprograma 3: Resíduos Sólidos, Drenagem e Água 

i. Gestão de resíduos sólidos 
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ii. Principais corpos hídricos (nessa seção abordaremos os principais 

rios e corpos hídricos pertencentes ao território) 

iii. Problemas com enchentes e deslizamentos 

iv. Sistemas de abastecimento de água 

v. Dragagem do sistema lagunar (Problemática do subcomitê com o 

assoreamento dos sistemas lagunares)  

vi. Despoluição dos sistemas lagunares (Problemática do subcomitê 

relacionada ao aporte de resíduos e efluentes sanitários não 

tratados na sua região litorânea e sistemas lagunares) 

vii. Qua(l)isprojeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 

macroprograma? 

d. Macroprograma 4: Monitoramento Quali-Quantitativo 

i. Qualidade das águas 

ii. Sistema de monitoramento 

iii. Principais potencialidades relacionadas a esse macroprograma no 

Subcomitê 

iv. Principais fragilidades relacionadas a esse macroprograma no 

Subcomitê 

v. Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 

macroprograma? 

e. Macroprograma 5: Infraestrutura Verde 

i. Unidades de Conservação da região (UCs municipais, estaduais e 

federais, problemas como falta de plano de manejo, caça, 

regularização fundiária) 

ii. Principais problemas relacionados à vegetação na região do 

subcomitê (expansão urbana que implica na remoção da 

vegetação, ausência de manguezais e outros ecossistemas, 

desmatamento ilegal) 

iii. Ações/programas de Restauração (Ex.: Mutirão Reflorestamento 

que abrange vários bairros do RJ) 

iv. Principais potencialidades relacionadas a esse macroprograma no 

Subcomitê 

v. Principais fragilidades relacionadas a esse macroprograma no 

Subcomitê 

vi. Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 
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macroprograma? 

f. Macroprograma 6: Educação Ambiental 

i. Programas/ projetos da região (instituições, projetos, podem ser 

descritos em tabela) 

ii. Principais potencialidades relacionadas a esse macroprograma no 

Subcomitê 

iii. Principais fragilidades relacionadas a esse macroprograma no 

Subcomitê 

iv. Qua(l)is projeto(s) o CBH-BG/Subcomitê já deliberou nesse 

macroprograma? 

Em 08 de maio de 2020, a gerencia da Secretaria Executiva informa a diretoria do CBH-

BG a relação dos técnicos do Escritório de Projetos por Subcomitê: 

Nome Subcomitê 

Gabriel Macedo Leste 

João Paulo Coimbra Oeste 

Laura Pantaleão Lagoa Rodrigo de Freitas 

Lohana Santos Maricá-Guarapina 

Patrick D’Oliveira Jacarepaguá 

Paulo Eduardo CLIP 

  

Como o número de técnicos era inferior ao constante no projeto aprovado, solicitamos 

também a data de entrada e saída de cada técnico e recebemos o seguinte quadro: 

Técnico Data de entrada Data de saída 

Amanda Carneiro 03/02/2020 20/02/2020 

Gabriel Macedo 18/12/2019 - 

João Paulo Coimbra 07/01/2020 - 



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 
RELATÓRIO 2018/2020 

                        
 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / 97374-3674 /  E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

 

 

76 

Laura Pantaleão 18/12/2019 - 

Lohana dos Santos 10/02/2020 - 

Patrick D’Oliveira 18/12/2019 - 

Paulo Eduardo Aragon 07/01/2020 - 

Pedro Paulo Barbosa 18/12/2019 03/02/2020 

 

Como o GTAEP não concluiu até o final de maio de 2020 a metodologia de avaliação e 

os indicadores para realização da avaliação, nova Resolução foi aprovada ampliando o 

prazo para realização das duas avaliações. A avaliação da primeira fase passou para 

agosto de 2020 e a segunda fase para novembro de 2020.  

 

III.9. PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Após longo período de tempo sem conseguir ver a revisão de seu Plano de Bacia, o 

Comitê alcança extraordinária vitória galgando passos importantes, neste instrumento de 

gestão. De maneira participativa, por meio do movimento coordenado pela CTIG, os 

membros do Comitê e Subcomitês contribuíram com a finalização do Termo de 

Referência (TdR) para contratação de consultoria para revisão do Plano e assim, em abril 

de 2019, e finalmente depois de 15 anos, o Comitê inicia a atualização de seu Plano. Os 

detalhes desta ação encontra-se no relatório do GT Plano mais a frente. 

 

III.10. PUBLICAÇÃO E SUSPENSÃO DE ATOS CONVOCATÓRIOS E EDITAL 

Em dezembro de 2019 alguns Atos convocatórios e um edital para os Macroprogramas 

de Apoio a Pesquisa e Infraestrutura Verde são publicados no site da Agevap. Após 

avaliação da plenária e diretoria, de maneira responsável, foi solicitado a  suspensão das 

publicações a partir das observações de fragilidades técnicas e administrativas. 
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Passado o período de Natal e Ano Novo, a CTIL, a pedido da diretoria debate e aprova o 

encaminhamento da minuta de Resolução sobre Procedimentos e Fluxos do CBH-BG e 

sua secretaria executiva para avaliação da plenária do Comitê. 

A minuta de Resolução teve como intenção sistematizar alguns procedimentos que 

ajudariam a evitar os erros constantes nas publicações dos Atos Convocatórios e Editais. 

III.11. RESOLUÇÃO Nº 84 / CBH-BG  

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E 

FLUXOS DE TRABALHO A SEREM IMPLEMENTADOS 

JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO CBH-BG E 

SEUS SUBCOMITÊS". 

Iniciamos 2020 tratando do que talvez tenha sido o maior dos desafios enfrentados por 

este Comitê até o presente momento. Como consequência do processo de 

descentralização das decisões, junto aos Subcomitês, procedimentos e fluxos aparecem 

como uma das maiores necessidades para disciplinar a rotina de trabalho e as relações 

entre o CBH-BG e sua Secretaria Executiva e em fevereiro de 2020, aprovamos a 

Resolução nº 84 que dispõe sobre fluxos e procedimentos. 

A Resolução que visava auxiliar a melhoria dos encaminhamentos a serem postos em 

prática para dar fluidez as relações, tornou-se um problema para a Entidade Delegatária 

e o Órgão Gestor, e surgem dois pareceres contrários a Resolução. 

A partir desta data as republicações dos Atos Convocatórios e o Edital são suspensos 

pela Entidade Delegatária. A diretoria em parceria com membros da CTIL avança na 

construção de bases legais para demonstrar que a Resolução não feriu nenhuma 

normativa estadual e nem federal e encaminha a carta nº 11 à Agevap e a nº 12 a 

Procuradoria do INEA, manifestando seu entendimento pelo que foi tratado na Resolução 

nº 84 e solicita revisão dos pareceres. 

As discussões a cerca das Competências e Atribuições dos Entes do Sistema ganham 

corpo e passam a ser tema das reuniões do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 

Hidrográficas (FFCBH) e ocupam no mês de abril de 2020, nas reuniões virtuais, o tema 

central do debate no Fórum. 
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O Fórum Fluminense passa a realizar encontros de estudo da legislação federal e 

estadual a fim de melhor compreender os papéis dos Entes do Sistema de Gestão de 

Recursos Hídricos. 

Por outro lado, a diretoria da Agevap por meio da Carta nº 233/2020/DI-AGEVAP 

responde a carta nº 11 do CBH-BG, onde depois de contextualizar os passos ocorridos, 

manifesta: 

"...Dito tudo isto concluímos que devemos sim fazer uma discussão em 

nível estadual com todos os Comitês de Bacia do Estado, Órgão Gestor 

e Entidades Delegatárias para termos normas e procedimentos e fluxos 

para melhorar cada vez mais a gestão de recursos hídricos do Estado 

do Rio de Janeiro. A AGEVAP se coloca a disposição para avançar com 

a solução das demandas para republicação dos Atos Convocatórios e 

Editais a fim da melhor forma atender o Comitê CBH-BG..." 

Em reunião de diretoria do dia 11.05.2020, foi apresentado a síntese do Projeto de 

Monitoramento da Qualidade da Água levando em consideração as demandas do CBH- 

BG manifestada na resolução nº 84 para que a mesma sendo aprovada, pudesse servir 

de referência para os demais Atos Convocatórios e Editais.  

Foi observado que o documento enviado ainda não retratava o entendimento do CBH- 

BG em fazer parte dos convênios e contratações como interveniente e que 

aguardaríamos o envio da complementação para aprovação final.   

 

III12. COVID 19 E REUNIÕES VIRTUAIS 

A partir de março de 2020, e no mês de abril mais fortemente, o país e o Estado do Rio 

de Janeiro são acometidos pela Pandemia da COVID 19 e nova realidade se instala para 

todos os cidadãos. O isolamento social toma conta de todos nós e o impedimento de 

realização de reuniões presenciais leva-nos a buscar alternativas para não parar as 

ações do Comitê e suas instâncias. 
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A partir de 13 de abril, a diretoria do CBH-BG passa a se reunir virtualmente e em 22 de 

abril realiza sua primeira reunião de diretoria ampliada. Em 27 de abril publica três 

importantes Resoluções, a de nº 85, que "Dispõe Ad Referendum sobre a prorrogação do 

Mandato da Plenária e Diretoria do Comitê e Subcomitês da Região Hidrográfica da Baía 

de Guanabara e dos Sistemas Lacunares de Maricá e Jacarepaguá",  a de nº 86, que 

Dispõe Ad Referendum sobre critérios para a realização de reuniões por 

videoconferência no âmbito do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e 

dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá  a de nº 87, que Dispõe sobre a 

criação do Grupo de Trabalho de Avaliação do Escritório de Projetos (GTAEP) do CBH-

BG.  

Assim, ainda sem saber até quando a ordem de isolamento social iria permanecer, 

buscamos dar prosseguimento aos compromissos firmados com este colegiado e 

apresentamos na reunião de diretoria ampliada no dia 04.05.20, uma síntese dos 

principais assuntos e das principais instâncias em atividade no CBH-BG. 

De maneira estratégica estruturamos dois quadros fundamentais para gestão das 

atividades e dos compromissos firmados com nossa plenária. O primeiro foi o QUADRO 

DE ENCAMINHAMENTOS e o segundo foi o QUADRO DE MACROPROGRAMAS. 

III.13. CUSTEIO ENTIDADE DELEGATÁRIA    

Na mesma reunião do dia 04.05.20, foi apresentado pela Entidade Delegatária a situação 

de não repasse pelo INEA da primeira parcela do aditivo ao contrato 02/2017, para o 

exercício de funções de agência de água junto ao CBH-BG. 

A Delegatária informou as ações realizadas junto ao INEA para que a situação de 

paralisação não ocorresse, mas como não obteve respostas, solicitava naquele momento 

ao CBH-BG, a liberação de recurso de investimento gravado na linha de Instrumentos de 

Gestão, mais precisamente do saldo remanescente do repasse realizado para 

contratação da atualização do Plano de Bacia, para cobrir por seis meses as despesas 

da Entidade Delegatária ou até que o depósito da primeira parcela fosse realizado pelo 

Estado.  



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 
RELATÓRIO 2018/2020 

                        
 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / 97374-3674 /  E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

 

 

80 

III.14. PROCESSO ELEITORAL MANDATO 2020/2022 

O processo eleitoral para o mandato 2020/2022 do Comitê da Baía de Guanabara foi 

iniciado em fevereiro de 2020 e interrompido em março de 2020 com a suspensão das 

reuniões presenciais em todas as esferas governamentais em função da COVID-19. Até 

aquele momento já tínhamos instituído as comissões eleitorais em cada Subcomitê, 

recebido as inscrições dos 03 segmentos que compõem o CBH-BG, publicado a lista de 

inscritos, a análise das comissões eleitorais e finalmente publicado a lista dos habilitados 

de cada Subcomitê/Segmento. 

 

RETIFICAÇÃO Nº03 DO EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DO PROCESSO 

ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DA 

PLENÁRIA DO COMITÊ E SUBCOMITÊS 

DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA 

DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 

LAGUNARES DE MARICÁ E DE 

JACAREPAGUÁ MANDATO ORDINÁRIO 

DE 22 DE MAIO DE 2020 A 21 DE 

MAIO 2022. 

 

No final do mês de abril, em reunião da diretoria ampliada1 do CBH-BG (diretoria, 

coordenações de Subcomitês, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho), com a 

aproximação do fim do mandato da atual plenária e diretoria (22/05/20), aprovamos 02 

resoluções importantíssimas: 

 Resolução nº 85, de 27 de abril de 2020, que “dispõe ad referendum sobre a 

prorrogação do mandato da plenária e diretoria do comitê e subcomitês até a 

realização de nova reunião plenária presencial para posse dos membros eleitos 

no processo eleitoral 2020”; 

                                                             
1 Diretoria Ampliada é instância oficial do CBH-BG prevista no seu Regimento Interno 
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 Resolução nº 86, de 27 de abril de 2020, que “dispõe Ad Referendum sobre 

critérios para a realização de reuniões por videoconferência no âmbito do Comitê”. 

Com o retorno das reuniões das instâncias do Comitê organizadas oficialmente por meio 

da Resolução nº 86, passamos a debater sobre os passos que deveríamos dar sobre o 

futuro do CBH-BG e conseguimos avaliar na primeira quinzena de maio, que a falta de 

definição do fim do período de pandemia e isolamento social traria dificuldades para 

manutenção da atual Plenária, principalmente no que tange ao segmento Poder Público 

que, no segundo semestre, enfrentará o processo eleitoral municipal. 

Assim, a diretoria ampliada por ampla maioria (15 a favor, 02 contra e 01 abstenção), 

deliberou pela retomada e continuidade do processo eleitoral para o mandato 2020/2022 

de forma remota, e aprovou a Resolução nº 89, em 18 de maio de 2020, que revogou a 

Resolução nº 85/20, definindo nesta última, que a prorrogação do mandato será até a 

conclusão do processo eleitoral em curso, e que o mesmo se dará, neste momento de 

tomada de medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, de forma 

remota, conforme as demais reuniões das instâncias do CBH-BG”. 

Estabeleceu a resolução que a Câmara Técnica de Instrumentos Legais (CTIL), ficaria 

responsável pela elaboração dos procedimentos, bem como do calendário para a 

conclusão do processo eleitoral, até a reunião do dia 26 de maio de 2020, já previamente 

convocada na forma da Resolução nº 86/20. 

A CTIL abriu prazo para recebimento de contribuições de todos os membros do CBH-BG 

até o dia 25 de maio de 2020, permitindo ampla participação na elaboração dos 

procedimentos e calendário eleitoral. 

Os procedimentos, bem como o calendário para a conclusão do processo eleitoral de 

forma remota, foram submetidos à apreciação da Diretoria Ampliada em reunião 

extraordinária convocada com ponto de pauta exclusivo no dia 27 de maio de 2020. 

Neste momento, observou-se, mais uma vez, que o Regimento Interno do CBH-BG não 

aponta óbice a esta modalidade de votação e que várias instâncias de deliberação 

governamental do executivo, legislativo e judiciário já praticam esta modalidade, e que os 

passos adotados pelo CBH-BG até ali, estavam coerentes e legalmente amparados. 
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Os procedimentos para o processo eleitoral e seu respectivo calendário foram aprovados 

por todos os diretores e coordenadores presentes na reunião do dia 27 de maio, com 

apenas um voto contrário. 

 

Quatro ações importantes foram imediatamente realizadas dentre as sinalizadas nos 

procedimentos e a quinta a partir da demanda da diretoria:  

 A primeira foi a de elaborar uma cartilha, contendo o passo a passo do processo 

eleitoral remoto (documento encaminhado a todos os habilitados em 01.06.20);  

 A segunda foi a de preparar os formulários de votação e o processo e apuração; 

 A terceira foi o de criar um espaço virtual no aplicativo Whatsapp com todos os 

habilitados para tiragem de dúvidas (01.06 a 03.06);  

 A quarta foi a de realizar um simulado das etapas de votação (05.06.20), com 

todos os diretores, coordenadores de Subcomitês, CTs e GTs para que o setor de 

TI da Entidade Delegatária, avaliasse a aplicação do sistema estruturado e fosse 

validado pelos membros da diretoria ampliada; 

 A quinta ação se deu a partir da demanda provocada pela diretoria do Comitê 

para que houvesse consulta a plenária do CBH-BG até a primeira data de votação 

(09.06.20), para afirmação do número mínimo de votos para prosseguimento do 

processo eleitoral remoto.   

 

Assim, com o desejo de ampliar a participação da plenária do CBH-BG nas decisões 

tomadas pela diretoria ampliada, solicitamos ao diretor secretário do Comitê que 

consultasse as entidades desta plenária sobre a compreensão da continuidade do 

processo eleitoral de forma remota, buscando perceber se a maioria das instituições 

comungavam do mesmo entendimento. 

 

Paralelo a preparação das ações e infraestrutura necessária ao processo eleitoral 

remoto, a presidência do CBH-BG recebeu ofício da diretoria do CERHI  por email no dia 

28 de maio, informando que a mesma havia recebido questionamento sobre a legalidade 

da Resolução Ad Referendum sobre a continuidade do processo eleitoral remoto e que a 

partir deste questionamento solicitou emissão de parecer jurídico sobre a iniciativa.  

 



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 
RELATÓRIO 2018/2020 

                        
 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / 97374-3674 /  E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

 

 

83 

 

 

 



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 
RELATÓRIO 2018/2020 

                        
 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / 97374-3674 /  E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

 

 

84 

No dia 29 de maio a presidência do CBH-BG encaminha carta do Comitê nº14/20 em 

resposta ao Ofício CERHI/SEAS nº257 esclarecendo os passos realizados pelo CBH-BG 

para estruturação do processo eleitoral remoto e solicitou: 

 

"...Assim, diante do exposto, nos traz a estranheza saber que, questionamentos quanto à 

legalidade de Resolução Ad Referendum para a continuidade do Processo Eleitoral de 

forma remota, chegaram à diretoria deste Conselho, a quem muito respeitamos e 

valorizamos, e, desta forma, solicitamos que nos seja informado: 

a) Quais questionamentos chegaram à direção do CERHI? 

b) Qual instituição apresentou, de maneira formal, os questionamentos? 

c) Qual instância jurídica, mencionada no Ofício 257, irá se posicionar sobre os referidos 

questionamentos? 

Informamos que, para ampla defesa deste colegiado e tomada de decisões sobre o 

prosseguimento ao rito no âmbito do Comitê, necessitamos de forma urgente das 

referidas solicitações... " 

 

A preparação do processo eleitoral remoto teve prosseguimento de forma a não permitir 

que todo o esforço da diretoria ampliada fosse perdido, e ficamos no aguardo das 

informações da diretoria do Conselho e do parecer jurídico da SEAS. 

 

O Parecer Jurídico da SEAS (Parecer nº 11/2020 – MSMH – ASJUR/SEAS 

Processo nº SEI E-07/0026/000669/2020) foi enviado a diretoria do CBH-BG no dia 

08.06, 01 dia antes do primeiro dia de eleição remota, declarando claramente a 

autonomia do CBH-BG na condução do processo eleitoral e que "...os documentos 

contidos nos autos indicam a fixação de relevantes premissas para a adequada condução 

do processo ..."  afirmando ainda que:  

 



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 
RELATÓRIO 2018/2020 

                        
 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / 97374-3674 /  E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

 

 

85 

"...A alternância dos integrantes do CBH-BG é medida que promove a democracia nos 

colegiados participativos. Nesse sentido, a legitimidade desses mandatos exige o 

respeito à periodicidade. 

O prolongamento de mandatos, ainda que exíguo, é juridicamente indesejável. 

 

Assim, a conclusão do processo eleitoral é essencial para a adequada participação ativa 

da sociedade no órgão em comento, não se vislumbrando óbices jurídicos à sua 

realização de maneira remota, desde que sejam adotadas medidas garantidoras da 

validade e lisura do procedimento.  

 

Tem-se notícia de diversos processos eleitorais virtuais realizados em todo o território 

nacional durante o período pandêmico. A medida permite operar as etapas eleitorais à 

distância, de modo a evitar o contato físico entre os sujeitos envolvidos. Contudo, para 

que o processo remoto aconteça de forma regular, deverá ser utilizado meio tecnológico 

acessível aos membros. Também é imperioso garantir clareza, segurança, transparência 

e publicidade a todo o procedimento, cabendo, se necessário, retificar o edital de 

convocação.  

 

Os documentos contidos nos autos indicam a fixação de relevantes premissas para a 

adequada condução do processo. 

 

Através da Resolução CBH-BG nº 88/2020[7] foram fixados parâmetros para a 

satisfatória 

execução das reuniões não presenciais no âmbito do referido órgão. 

 

A supracitada Resolução CBH-BG nº 89/2020 designou Câmara Técnica de Instrumentos 

Legais – CTIL para elaboração de procedimentos e calendário para o processo eleitoral 

remoto. Também foi prevista a possibilidade de recebimento de contribuições para a 

construção do procedimento, importante medida para a ampliação da participação 

social[8]. Foram fixados, ainda, deveres gerais de garantia da condução adequada do 

processo eleitoral à distância[9]. 
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Ademais, a Carta nº 14/CBH-BG/2020 (doc. SEI nº 5039145), assinada pelo Presidente 

do Comitê, aponta os motivos que embasaram a continuidade das eleições pela via 

remota, bem como afirma a observância das premissas fixadas na citada Resolução 

CBH-BG nº 89/2020. O documento menciona, ainda, o desconhecimento das instâncias 

superiores quanto aos questionamentos remetidos diretamente para o CERHI-RJ."   

 

"III. Conclusão 

 

Por todo o exposto, considerando o cenário de isolamento social e em respeito à regra de 

alternância e periodicidade dos mandatos eletivos dos membros do CBH-BG, não se 

vislumbram óbices jurídicos à continuidade do processo eleitoral em curso, desde que o 

trâmite remoto confira acesso, clareza, segurança, transparência, publicidade e lisura ao 

procedimento. Em respeito à democracia nos colegiados participativos e à legitimidade 

do mandato dos representantes, a prorrogação de mandatos anteriores, sempre que 

possível, deve ser evitada." 

 

No mesmo dia 08.06 a presidência do CBH-BG recebeu o OFÍCIO CERHI-RJ/SEAS nº 

261, solicitando que, para o prosseguimento do rito eleitoral, deveria haver a submissão à 

plenária do CBH-BG da Resolução Ad Referendum nº 89/2020, bem como o 

estabelecimento de mecanismo formal de validação dos votos. 
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A Presidência do CBH-BG respondeu ao Ofício nº261 com a Carta nº 15 e esclareceu 

dentre outros que: 

 

"...Como atualmente a plenária do CBH-BG apresenta 38 entidades aptas a votarem em 

função das eliminações por faltas, a aferição da aprovação das entidades da plenária  

encerrou quando atingimos o número de concordância, para o prosseguimento do 

processo eleitoral remoto, superior a 50%, ou seja, ao atingirmos 20 instituições com voto 

favorável.  

 

As entidades foram consultadas por meio de email individualizado, conforme texto abaixo 

e respostas enviadas:    

 

"Prezado membro do CBH-BG, 

 

A diretoria ampliada do Comitê da Baía de Guanabara composta por seus 

diretores, coordenadores de Subcomitê, coordenadores de Câmara Técnica e 

coordenadores de Grupos de Trabalho, aprovou em reunião desta diretoria em 

18 de maio de 2020, Resolução nº 89, em 18 de maio de 2020, prorrogando o 

mandato da diretoria e plenária até a conclusão do processo eleitoral em curso, 

definindo que o mesmo se dará, neste momento de tomada de medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública, de forma remota, conforme as 

demais reuniões das instâncias do CBH-BG. 

 

Assim, solicitamos sua manifestação de concordância com o modelo de votação 

por meio de formulário eletrônico. Pedimos que sua resposta seja objetiva, 

dizendo CONCORDO COM O PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG 

PARA O MANDATO 2020/2022 ou NÃO CONCORDO COM O PROCESSO 

REMOTO DO CBH-BG PARA O MANDATO 2020/2022. 

Att, 

Luciano Paez 

Diretor Secretário 

CBH-BG" 
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Nº DE ENTIDADES TITULARES QUE APOIAM O PROCESSO ELEITORAL REMOTO 

SOCIEDADE CIVIL - Das 15 instituições membro,  computamos 09 Instituições  com  
voto favorável 

1. Titular: Movimento Pró-Restinga  
Sr. Izidro Paes Leme 
Arthou 

2. Titular: Conselho Comunitário da Região 
Oceânica de Niterói (CCRON) 

Sra. Katia Vallado Braga 

3. Titular: Instituto Baía de Guanabara – IBG Sr. Adauri C. Souza 

4. Titular: Federação das Associações de 
Moradores de Guapimirim – FAMMUG 

Sr. Romero Alves 

5. Titular: Associação ECOCIDADE  Sr. José Miguel da Silva 

6. Titular: Associação Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público Mobilidade e Ambiental 
Brasil – OMA Brasil  
 

José Paulo Soares de 
Azevedo   Nelson 
Rodrigues dos Reis Filho 

7.Titular:57ª Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil/RJ  

Sra. Christianne Bernardo 
de Silva 

8. Titular: Instituto Terrazul  
Sr. Marcos Sant’Anna 
Lacerda 

9. Titular: Associação de Moradores do Alto Gávea 
– AMALGA/RJ  

Sra. Adriana Bocaiuva 

 

1) Titular: Movimento Pró-Restinga  
Sr. Izidro Paes Leme 
Arthou 
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2) Titular: Conselho Comunitário da Região 
Oceânica de Niterói (CCRON) 

 
 
Sra. Katia Vallado Braga 

 

De: katia vallado <katiavallado@yahoo.com.br> 
Data: 1 de junho de 2020 21:30:06 BRT 
Para: "paezluciano@yahoo.com.br" <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Assunto: Concordância do processo eleitoral remoto do CBHBG 
Responder A: "katiavallado@yahoo.com.br" <katiavallado@yahoo.com.br> 

Concordo com o processo de eleição virtual, já votei a vivo e pelo CCRON na ultima 
reunião 
Do Comite. 
 
Katia vallado 
Enviado do Yahoo Mail no Android 

 
3) Titular: Instituto Baía de Guanabara – IBG 

 
Sr. Adauri C. Souza 

 

De: Adauri Souza <adauri@baiadeguanabara.org.br> 
Data: 4 de junho de 2020 19:12:31 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Re:  Concordância do processo eleitoral do CBHBG 
Responder A: adauri@baiadeguanabara.org.br 
Prezados, 
 
Confirmo minha concordância com o processo eleitoral remoto do CBH-BG para o 
mandato 2020/2022 
 
Att. 
 
Adauri Souza 
Presidente 
Instituto Baía de Guanabara - IBG 

4) Titular: Federação das Associações de 
Moradores de Guapimirim – FAMMUG 

Sr. Romero Alves 

De: Romero Pt <romeropt100@gmail.com> 

Data: 3 de junho de 2020 14:20:36 BRT 

Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 

Assunto: Re:  Concordância com o processo eleitoral remoto do CBHBG 

 

concordo com o processo eleitoral remoto do CBH—BG para o mandato 2020/2022 

https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
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5)  Titular: Associação ECOCIDADE  Sr. José Miguel da Silva 

De: Miguel da Silva <migueldupot@gmail.com> 
Data: 2 de junho de 2020 18:53:56 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Re:  Concordância ao processo eleitoral remoto do CBHBG 
 

Caros concordo com a continuidade do processo Eleitoral no ambiente virtual, como tem 
sido ate o momento! Nao vejo necessidade de plenarias homologatorias desnecessarias. 
 
Saudações Fluviais 
 
Jose Miguel da Silva 
ECOCIDADE 
21-969632923 

6) Titular: Associação Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público Mobilidade 
e Ambiental Brasil – OMA Brasil  
 

Nelson Rodrigues dos 
Reis Filho 

De: Nelson Reis <nelson.reisfilho@gmail.com> 
Data: 3 de junho de 2020 13:22:20 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Re:  Concordância do processo eleitoral remoto do CBHBG 
 

Concordo 

7) Titular:57ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil/RJ  

Sra. Christianne 
Bernardo de Silva 

 

De: Christianne Bernardo <christianne.bernardo@gmail.com> 
Data: 1 de junho de 2020 12:03:22 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Re:  Concordância com o modelo de votação remota CBHBG 
 

Prezado Diretor Secretário, Luciano Paez 
 
Reitero minha concordância com a continuação do processo eleitoral em votação remota. 
 
Cordialmente, 
 
Christianne Bernardo 
Advogada 
55 21 99207.9757 
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8) Titular: Instituto Terrazul  

 
 
Sr. Marcos Sant’Anna 
Lacerda 

De: Marcos <marcos@institutoterrazul.org.br> 
Data: 1 de junho de 2020 15:10:28 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Re:  Concordância do processo eleitoral remoto do CBHBG 
 

Prezado diretor Secretário, 
CONCORDO COM O PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG PARA O 
MANDATO 2020/2022 
Att, 
--- 
 
Instituto Terrazul 
Marcos Sant'Anna Lacerda 

 

9) Titular: Associação de Moradores do Alto 
Gávea – AMALGA/RJ  

Sra. Adriana Bocaiuva 

 

De: ADRIANA B. <abocaiuva@hotmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 1 de junho de 2020 11:39 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: RE: Concordância ao processo eleitoral remoto do CBHBG 
  
CONCORDO COM O PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG PARA O 
MANDATO 2020/2022. 
 
 
Atenciosamente ,  
Adriana de Lima Bocaiuva  
Representante da Associação de Moradores do Alto Gavea - AMALGA 
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PODER PÚBLICO - Das 12 instituições municipais membro, computamos 07 
Instituições com  voto favorável 

10. Titular: Prefeitura Municipal Cachoeira de Macacu 
Sr. João Alberto 
A. Ribeiro 

 
11. Titular: Prefeitura Municipal de Niterói 

 
Sr. Luciano Paez 

12. Titular: Prefeitura Municipal de Magé 

 
Sra. Maria 
Aparecida de 
Souza de 
Resende 

13. Titular: Prefeitura Municipal de Guapimirim  

 
Sr. Wander de 
Souza Dias 
Guerra 

14. Titular: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu  
 
Sr. Guilherme 
Guimarães 

15. Titular: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro  

 
Humberto 
Antunes/ Daniel 
Bicalho Hoefle 

16. Titular: Prefeitura de Duque de Caxias  

 
Vitor Hugo 
Kaczmarkiewicz 
dos Santos 

 

10) Titular: Prefeitura Municipal Cachoeira de 
Macacu 

Sr. João Alberto 
A. Ribeiro 

De: João Alberto <joaoalberto5@yahoo.com.br> 
Data: 1 de junho de 2020 11:44:55 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Re:  Concordância ao processo eleitora do CBHBG 
Responder A: João Alberto <joaoalberto5@yahoo.com.br> 

CONCORDO COM O PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG PARA O 
MANDATO 2020/2022. 
 
Sds., 
João Alberto Antunes Ribeiro 
Engenheiro Florestal 
Autarquia Municipal de Água e Esgoto - AMAE 
Cachoeiras de Macacu   
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11) Titular: Prefeitura Municipal de Niterói Sr. Luciano Paez 

Assunto:: Concordância com processo eleitoral remoto 

Data: 06/06/2020 20:06 

De: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 

Para:: Marcos <marcos@institutoterrazul.org.br> 

 
Deixo aqui registrado que eu, Luciano Gagliardi Paez, Diretor do CBHBG e representante 
da Prefeitura Municipal de Niterói, concordo totalmente com os encaminhamentos do 
processo eleitoral remoto deste comitê. 
 
Enviado do meu iPhone 
 

12) Titular: Prefeitura Municipal de Magé 

Sra. Maria 
Aparecida de 
Souza de 
Resende 

De: Maria Aparecida de Souza de Resende <cida.s.resende@gmail.com> 

Data: 1 de junho de 2020 14:52:10 BRT 

Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 

Assunto: Re:  Concordância do processo eleitoral remoto do CBHBG 

 

CONCORDO COM O PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG PARA O 
MANDATO 2020/2022  
  
 
Cida SResende 

 

13. Titular: Prefeitura Municipal de Guapimirim  
Sr. Wander de 
Souza Dias 
Guerra 

De: "donato@guapimirim.rj.gov.br" <donato@guapimirim.rj.gov.br> 
Data: 5 de junho de 2020 13:57:06 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: re:  Concordância do processo eleitoral remoto do CBHBG 
Responder A: donato@guapimirim.rj.gov.br 
Prezado, 

 CONCORDO COM O PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG PARA O 
MANDATO 2020/2022 
 ALEXANDRE DONATO 
Subsecretário do Ambiente 
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14) Titular: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu  
Sr. Guilherme 
Guimarães 

De: Guilherme Guimarães <guilherme.semosp@hotmail.com> 
Data: 2 de junho de 2020 20:41:32 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Re:  Concordância do processo eleitoral remoto 
 

Prezado Luciano, 
Nova Iguaçu concorda com o modelo de votação por meio de formulário eletrônico. 
Aproveito para renovar estima de apreço e consideração. 
 

Guilherme S Guimarães 
Superintendente de IP e ETEs 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
 

15) Titular: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro  
Humberto 
Antunes/ Daniel 
Bicalho Hoefle 

De: Daniel Hoefle <danielhoefle@gmail.com> 
Data: 4 de junho de 2020 22:43:08 BRT 
Para: Marcos <marcos@institutoterrazul.org.br> 
Cc: Paezluciano <paezluciano@yahoo.com.br>, João Alberto Antunes Ribeiro 
<joaoalberto5@yahoo.com.br>, almcabral@globo.com, Bernardo Egas 
<bernardoegas@hotmail.com>, Paulo Silva <paulosilva.pcrj@gmail.com> 
Assunto: Re:  PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG PARA O MANDATO 
2020/2022 
 

CONCORDO COM O PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG PARA O 
MANDATO 2020/2022  
 

16)  Titular: Prefeitura de Duque de Caxias  
 

De: Júlia Uchôa <juliauchoa.santos@hotmail.com> 
Data: 3 de junho de 2020 14:31:01 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Re:  Concordância do processo eleitoral remoto do CBHBG 
Prezados  

De acordo  
 
Júlia Uchôa  
Secretária de Meio Ambiente  
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USUÁRIOS DE ÁGUA - Das 08 instituições membro aptas para votar, computamos 
04 Instituições com  voto favorável 

17. Titular: Águas de Niterói Sr. Halphy Rodrigues 

18. Titular: Associação Comercial e Industrial do Largo da 
Barra, Itanhangá, Joá, Joatinga e Adjancências – Acibarrinha  

Sr. Carolina Vilhena 

19. Titular: Associação Homens do Mar – AHOMAR   
Sr. Alexandre Anderson de 
Souza 

20. Titular: Clube Naval – Departamento Esportivo  
Sr. Carlos Buarque 
Viveiros da Silva / Agenor 
da Silva 

 

17) Titular: Águas de Niterói 
Sr. Halphy Rodrigues 

De: Halphy Cunha Rodrigues <halphy.rodrigues@aguasdeniteroi.com.br> 
Data: 1 de junho de 2020 20:43:09 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: RES: Concordância com o processo eleitoral remoto do CBHBG 
 

Prezados 
  
Boa Noite ! 
  
O Usuário Águas de Niterói S.A., membro deste Comitê CONCORDO COM O 
PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG PARA O MANDATO 2020/2022. 
  
Atenciosamente, 
  

Halphy Rodrigues 

Gestão Ambiental 
 halphy.rodrigues@aguasdeniteroi.com.br 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:halphy.rodrigues@aguasdeniteroi.com.br
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18) Titular: Associação Comercial e Industrial do Largo da 
Barra, Itanhangá, Joá, Joatinga e Adjancências – Acibarrinha  

 
Sr. Carolina 
Vilhena 

De: carolvilhena <carolvilhena@uol.com.br> 
Data: 9 de junho de 2020 11:24:17 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: RE:  Concordância com o processo eleitoral remoto do CBHBG 
 

Prezado Luciano, 
 
Na qualidade de coordenadora do Subcomitê de Jacarepaguá informo que opinei 
favoravelmente ao processo eleitoral remoto, mediante as informações quanto a 
legalidade do processo pelo Coordenador da CETIL. Informo ainda que sugeri que fosse 
elaborado um parecer juridico formal de análise da legalidade do processo eleitoral 
remoto, inclusive encaminhei um email solicitando à Diretoria e ao Coordenador da 
CETIL e não obtive resposta. Inclusive sobre a regularidade da votação ser realizada pela 
Coordenação sem a aprovação em plenária do Subcomitê, dentre outras questões 
apontadas. Desta forma,  diante da imprevisibilidade de retorno das reuniões presenciais, 
com plataforma digital segura, e estando dentro da legalidade, conforme informado pela 
CETIL e Diretoria, entendo que o prosseguimento do processo eleitoral poderá se dar de 
forma remota. 
Att. 
 
Carolina Vilhena 
Coordenadora Subcomite Jacarepaguá  

19) Titular: Associação Homens do Mar – AHOMAR   
Sr. Alexandre Anderson 
de Souza 

De: Alexandre Anderson <grupohomensdomar@gmail.com> 
Data: 2 de junho de 2020 11:06:48 BRT 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Re:  Concordância do processo eleitoral remoto do CBHBG 
Prezado diretor e amigo Luciano 

Depois uma breve análise e consulta com nossos diretores (AHOMAR) e do nosso 
jurídico, confirmei minha decisão e esclareço que concordamos com a continuidade do 
processo eleitoral de forma remota e entendemos desnecessária a realização de plenária 
do CBH-BG para ratificação do mesmo. 
 
Desde já agradeço o contato e consulta e me coloco à disposição meu amigo e da 
diretoria do CBH-BG, para outras informações que achares necessário. 
 
Att, 
Alexandre Anderson de Souza 
AHOMAR 



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 
RELATÓRIO 2018/2020 

                        
 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / 97374-3674 /  E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

 

 

98 

20) Titular: Clube Naval – Departamento Esportivo  
Sr. Carlos Buarque 
Viveiros da Silva / 
Agenor da Silva 

De: Agenor da Silva <prof_agenor@hotmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 4 de junho de 2020 14:37 
Para: Luciano Paez <paezluciano@yahoo.com.br> 
Assunto: Concordância ao processo eleitoral remoto do CBHBG 
  

Prezado Luciano; 
  
CONCORDO COM O PROCESSO ELEITORAL REMOTO DO CBH-BG PARA O 
MANDATO 2020/2022. 
  
Atenciosamente ,  
               
       Prof. Agenor   
Representante do Clube Naval/Piraquê" 
 

Assim, o processo eleitoral remoto ocorreu no dia 09.06.2020 em 04 Subcomitês, os 

demais Subcomitês e seus segmentos não necessitaram de eleição, pois o número de 

habilitados no processo eleitoral foi menor do que o número de vagas de titulares 

disponíveis para cada setor no Regimento Eleitoral. Os Subcomitês e os Segmentos que 

votaram no dia 09 foram: 

Subcomitê Oeste 

• Sociedade Civil - 16 habilitados - 16 votantes computados; 

• Poder Público - 11 habilitados - 10 votantes computados;  

Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas  

• Sociedade Civil - 06 habilitados - 06 votantes computados 

Subcomitê Maricá/Guarapina  

• Poder Público - 06 habilitados - 06 votantes computados 

Subcomitê Jacarepaguá  

• Sociedade Civil - 12 habilitados - 11 votantes computados 

 

No dia 09.06.2020 as instituições habilitadas no processo eleitoral remoto do CBH-BG, 

mandato 2020/2022, participaram de forma exemplar, irrepreensível e inquestionável, 
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demonstrando consciência, responsabilidade, democracia e participação na primeira 

etapa de votação para formação das plenárias dos Subcomitês. Este dia foi marcado 

como sendo a da PRIMEIRA VOTAÇÃO REMOTA PARA ELEIÇÃO PLENÁRIA DE UM 

CBH NO PAÍS. 

Tivemos 96,1% de votação, apenas 02 entidades não tiveram votos computados. Todos 

os demais habilitados aptos a votarem exerceram seu direito ao voto. Assim, 

registramos: Dos 51 habilitados, 49 votaram. Cabe esclarecer que 01 entidade do Poder 

Público do Subcomitê Oeste já havia informado sua ausência no processo de votação 

por ter seu quadro de funcionários exonerados (ICMBIO - Rebio Tinguá) e a outra no 

Subcomitê Jacarepaguá que abriu a votação pouco antes do sistema sair do ar e que 

não concluiu até às 18h (horário divulgado para conclusão da votação) sendo seu voto 

não computado.    

RESULTADOS ALCANÇADOS NA VOTAÇÃO REMOTA DE 09.06.20 

Subcomitê Oeste 

 Sociedade Civil - 16 habilitados - 16 votantes presentes; 
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Subcomitê Oeste 

• Poder Público - 11 habilitados - 10 votantes presentes; 
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Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas  

• Sociedade Civil - 06 habilitados - 06 votantes presentes 
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Subcomitê Maricá/Guarapina  

• Poder Público - 06 habilitados - 06 votantes presentes 
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Subcomitê Jacarepaguá  

• Sociedade Civil - 12 habilitados - 11 votantes presentes 
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Conforme os procedimentos aprovados para o processo eleitoral remoto no âmbito da 

CTIL e da diretoria ampliada, a Agevap (Entidade Delegatária) não era responsável por 

realizar a apuração dos votos, ela deveria levar à plenária de cada Subcomitê a planilha 

para o Fórum do segmento aprovar ou deliberar sobre alguma irregularidade. Assim, as 

reuniões plenárias dos Fóruns de cada Subcomitê foram agendas para:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para condução das Plenárias virtuais foram estruturadas as seguintes orientações para 

condução das pautas das reuniões em cada Subcomitê. 

Subcomitês: Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga e Trecho Leste 

XXh - identificação nominal, institucional e o segmento de cada representante (pelo chat); 

 Necessidade de quórum para início; 

 Importante estarem todos os habilitados na plenária;  

 

XXh15 (início com quórum regimental) – Apresentação pela secretaria executiva da lista 

dos novos titulares dos 3 segmentos deste subcomitê para Homologação; 

 

XXh as XXh45 (respeitar horário para votação – programar formulário e confirmar se 

todos os titulares estão na sala virtual, caso contrário enviar msg para lembrar horário da 
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votação)  - Suspensão temporária da plenária para realização do processo de votação 

pelos novos titulares para Coordenação do Subcomitê e das indicações para a plenária e 

Fórum da Diretoria do CBH-BG. 

 

XXh50 - Retorno ao ambiente virtual - Apresentação dos resultados da votação por 

segmento na plenária; 

TI irá apresentar planilha de resultados processo de votação de cada Segmento por vez. 

Secretaria Executiva irá registrar no CHAT o resultado: 

 Sociedade Civil - os três quadros (eleição coordenador, indicados plenária e 

indicado Fórum Diretoria); 

 Poder Público - os três quadros (eleição coordenador, manifestação de interesse 

plenária CBH-BG e indicado Fórum Diretoria); 

 Usuário - os três quadros (eleição coordenador, manifestação de interesse 

plenária CBH-BG e indicado Fórum Diretoria). 

 

XXh10 - Composição da Coordenação do Subcomitê (definições das funções); 

(Coordenador do subcomitê retoma a palavra e esclarece aos três coordenadores eleitos 

que haverá uma vídeo chamada pelo whatsapp com os três em grupo para definição das 

funções de coordenador geral, vice-coordenador e secretário. A chamada será realizada 

pelo TI e assim que os 3 estiverem o TI se ausenta) Tempo: 15min. 

 

XXh30 - Homologação dos indicados para nova Coordenação do Subcomitê e das 

indicações para a plenária e Fórum da Diretoria do CBH-BG; (solicitar a secretaria 

executiva que prepare as vagas/segmento/nome (com espaço) para cada instancia) 

 

17h45 - Encerramento da Plenária. 
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Subcomitês: LRF, Sistema Lagunar de Jacarepaguá, Maricá e Trecho 

Oeste 

XXh - identificação nominal, institucional e o segmento de cada representante (pelo chat); 

 Necessidade de quórum para início; 

 Importante estarem todos os habilitados na plenária;  

 

XXh15 - (início com quórum regimental) Homologação dos membros titulares e suplentes 

por segmento, através da aprovação pelo respectivo Fórum dos votos apresentados pela 

Secretaria Executiva; (iniciar apresentando a lista de titulares do poder publico em 

seguida usuário e depois apresentar a planilha da sociedade civil com os votos 

registrados no dia 09/06) 

 

XXh as XXh45 (respeitar horário para votação – programar formulário e confirmar se 

todos os titulares estão na sala virtual, caso contrário enviar msg para lembrar horário da 

votação)  - Suspensão temporária da plenária para realização do processo de votação 

pelos novos titulares para Coordenação do Subcomitê e das indicações para a plenária e 

Fórum da Diretoria do CBH-BG. 

 

XXh50 - Retorno ao ambiente virtual - Apresentação dos resultados da votação por 

segmento na plenária; 

TI irá apresentar planilha de resultados processo de votação de cada Segmento por vez. 

Secretaria Executiva irá registrar no CHAT o resultado: 

 Sociedade Civil - os três quadros (eleição coordenador, indicados plenária e 

indicado Fórum Diretoria); 

 Poder Público - os três quadros (eleição coordenador, manifestação de interesse 

plenária CBH-BG e indicado Fórum Diretoria); 

Usuário - os três quadros (eleição coordenador, manifestação de interesse plenária CBH-

BG e indicado Fórum Diretoria). 

 

XXh10 - Composição da Coordenação do Subcomitê (definições das funções); 

(Coordenador do subcomitê retoma a palavra e esclarece aos três coordenadores eleitos 
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que haverá uma vídeo chamada pelo whatsapp com os três em grupo para definição das 

funções de coordenador geral, vice-coordenador e secretário. A chamada será realizada 

pelo TI e assim que os 3 estiverem o TI se ausenta) Tempo: 15min. 

 

XXh30 - Homologação dos indicados para nova Coordenação do Subcomitê e das 

indicações para a plenária e Fórum da Diretoria do CBH-BG; (solicitar a secretaria 

executiva que prepare as vagas/segmento/nome (com espaço) para cada instancia) 

 

XXh45 - Encerramento da Plenária. 

 

PLENÁRIA SUBCOMITÊ ITAIPU-PIRATININGA - 16.06.20  

O quadro abaixo apresenta o resultado do processo de habilitação das entidades do 

Subcomitê Itaipu-Piratininga. Como o número de habilitados foi menor do que o número 

de vagas de titulares definido no Regimento Interno, este Subcomitê não realizou votação 

no dia 09.06, a plenária do dia 16.06 homologou diretamente todos os habilitados como 

membros titulares. 

 

Poder Público Representante 

Conselho Regional de Biologia - CRBio Santiago Valentim de Souza 

Prefeitura de Niterói – Administração da 
Região Oceânica 

Rubens Branquinho 

USUÁRIOS Representante 

Associação de Windsurf de Niterói Carlos Eduardo Jamel 

SOCIEDADE CIVIL Representante 

Associação Brasileira de Combate ao Lixo 
Marinho 

Luis Cesar Modesto do Rosário 

Associação De Moradores E Amigos Do 
Fazendinha – AMAF 

Márcia Bezerra Ferreira 
Sônia Maria Rodrigues de Menezes 

Conselho Comunitário da Região Oceânica 
– CCRON 

Kátia dos Santos Vallado Braga 

Instituto Interamericano de Fomento à 
Educação, Cultura e Ciência - IFEC 

Martha Christina Lopes Pinho dos 
Anjos 

Universidade Federal Fluminense - UFF Gilberto Tavares de Macedo Dias 
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Resultado do Processo Eleitoral Remoto realizado no dia 16.06 pelos novos titulares para 

Coordenação do Subcomitê e das indicações para a plenária e Fórum da Diretoria do 

CBH-BG  

 

 SOCIEDADE CIVIL 

Indicados CLIP Sociedade Civil 

Coordenador 
Conselho Comunitário 
da Região Oceânica - 
CCRON  Kátia dos Santos Vallado Braga 

Plenária 
CBH-
BG 

Titular 
 Titular - Conselho 
Comunitário da Região 
Oceânica - CCRON  Kátia dos Santos Vallado Braga 

Suplente 

 Suplente -  Instituto 
Interamericano de 
Fomento à Educação, 
Cultura e Ciência - 
IFEC 

Martha Christina Lopes Pinho 
dos Anjos 

Fórum de Diretoria 
 Conselho Comunitário 
da Região Oceânica - 
CCRON  Kátia dos Santos Vallado Braga 

 

 PODER PÚBLICO 

Indicados CLIP Poder Público 

Coordenador 
 Prefeitura de Niterói – 
Administração da 
Região Oceânica  Rubens Branquinho 

Plenária 
CBH-
BG 

Municipal 
 Prefeitura de Niterói – 
Administração da 
Região Oceânica  Rubens Branquinho 

Fórum de Diretoria 
 Prefeitura de Niterói – 
Administração da 
Região Oceânica  Rubens Branquinho 
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 USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Indicados CLIP Usuários 

Coordenador 
 Associação de Windsurf de Niterói 

 Carlos Eduardo 
Jamel 

Plenária Não Não 

Fórum de Diretoria Não Não 
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PLENÁRIA SUBCOMITÊ LAGOA RODRIGO DE FREITAS - 17.06.20  

O quadro abaixo apresenta o resultado do processo de habilitação das entidades do 

Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas para os Segmentos Poder Público e Usuário, pois o 

número de habilitados foi menor do que o número de vagas de titulares definido no 

Regimento Interno. No caso da Sociedade Civil o quadro apresenta o resultado da 

votação do dia 09.06. Esta foi a lista dos membros titulares e suplentes homologados na 

plenária do dia 17.06. 

PODER PÚBLICO Representante 

Conselho Regional de Biologia - CRBio Vera Lucia Zamith Lealdamaso 

Fundação Rio Águas Patricia Ney de Montezuma 

Instituto Estadual do Ambiente Luiz Constantino Silva Junior 

Secretaria de Estado do Ambiente e 
Sustentabilidade 

Livia Soalheiro e Romano 

 

USUÁRIOS Representante 

Clube Naval - Departamento Esportivo Agenor Cunha da Silva 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - 
CEDAE 

Mayná Coutinho Morais 

 

SOCIEDADE CIVIL Representante 

123º Grupo Escoteiro do Mar Gilmar Martins Teles 

Associação Brasileira de Combate ao Lixo 
Marinho 

Paulo F Garreta Harkot 

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - ABES - RJ 

Miguel Alvarenga Fernandez y 
Fernandez 

Associação de Moradores do Alto da 
Gávea 

Adriana Bocaiuva 

Associação Projeto Lagoa de Marapendi - 
Ecomarapendi 

Vera Maria de Rossi Chavalier 

Instituto Mar Adentro José Carlos Gonçalves carvalheira 
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Resultado do Processo Eleitoral Remoto realizado no dia 17.06 pelos novos titulares para 

Coordenação do Subcomitê e das indicações para a plenária e Fórum da Diretoria do 

CBH-BG  

 SOCIEDADE CIVIL  

 

Indicados LAGOA Sociedade Civil 

Coordenador 
Associação de Moradores 
do Alto da Gávea 

Adriana Bocaiuva 

Plenária 
CBH-
BG 

Titular 
Associação Projeto 
Lagoa de Marapendi - 
Ecomarapendi 

Vera Maria de Rossi Chavalier 

Titular 
Titular - Associação de 
Moradores do Alto da 
Gávea 

Adriana Bocaiuva 

Suplente 
Suplente - 123º Grupo 
Escoteiro do Mar Gilmar Martins Teles 

Suplente 
Suplente - Associação 
Brasileira de Combate ao 
Lixo Marinho Paulo F Garreta Harkot 

Fórum de Diretoria 
Associação Projeto 
Lagoa de Marapendi - 
Ecomarapendi 

Vera Maria de Rossi Chavalier 

 

 

 PODER PÚBLICO 

Indicados LAGOA RODRIGO DE FREITAS- Poder Público 

Coordenador 
Secretaria de Estado do 
Ambiente e 
Sustentabilidade 

Livia Soalheiro e Romano 

Plenária 
CBH-BG 

Federal 
Conselho Regional de 
Biologia - CRBio Vera Lucia Zamith Lealdamaso 

Municipal Fundação Rio Águas Patricia Ney de Montezuma 

Estadual 

Instituto Estadual do 
Ambiente Luiz Constantino Silva Junior 

Secretaria de Estado do 
Ambiente e 
Sustentabilidade Livia Soalheiro e Romano 

Fórum de Diretoria Fundação Rio Águas Daniel José Rienda Moraleida 
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 USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Indicados LAGOA RODRIGO DE FREITAS- Usuários 

Coordenador 
Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos - CEDAE 

Mayná Coutinho Morais 

Plenária 
CBH-BG 

Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos - CEDAE 

Mayná Coutinho Morais 

Clube Naval - Departamento 
Esportivo 

Agenor Cunha da Silva 

Fórum de 
Diretoria 

Clube Naval - Departamento 
Esportivo 

Agenor Cunha da Silva 
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PLENÁRIA SUBCOMITÊ MARICÁ-GUARAPINA - 18.06.20  

O quadro abaixo apresenta o resultado do processo de habilitação das entidades do 

Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas para os Segmentos Usuário e Sociedade Civil, pois 

o número de habilitados foi menor do que o número de vagas de titulares definido no 

Regimento Interno. No caso do Poder Público o quadro apresenta o resultado da votação 

do dia 09.06. Esta foi a lista dos membros titulares e suplentes homologados na plenária 

do dia 18.06. 

PODER PÚBLICO Representante 

Autarquia Municipal de Serviços de Obra 
de Maricá - SOMAR 

Talles Oliveira Ferreira 

SUPLENTE - Conselho Regional de 
Biologia - CRBio 

Valdir Alves Lage 

Departamento de Recursos Minerais do 
Estado do Rio de Janeiro - DRM 

Pedro Hugo Muller Xaubet 

Fundação Instituto de Pesca do Estado do 
Rio de Janeiro - FIPERJ 

Paulo Roberto Fonseca Gonçalves Viana 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Pesca de Maricá - SECAPP 

Márcia Cristina dos Santos Braz 

Secretaria de Cidade Sustentável do 
Município de Maricá 

Guilherme Di Cesar da Mota e Silva 

USUÁRIOS Representante 

Associação Livre de Aquicultura e Pesca 
de Itaipuaçu - ALAPI 

Paulo Cardoso da Silva 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - 
CEDAE 

Ronaldo Soares 

SOCIEDADE CIVIL Representante 

Associação de Preservação Ambiental das 
Lagunas de Maricá - APALMA 

Flávia Lanari Coelho 

Instituto Federal Fluminense - IFF 
 Renato Jonas  Benne Oliveira 

Movimento Pró-Restinga 
Eduardo Tavares 
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Resultado do Processo Eleitoral Remoto realizado no dia 18.06 pelos novos titulares para 

Coordenação do Subcomitê e das indicações para a plenária e Fórum da Diretoria do 

CBH-BG  

 Sociedade Civil  

 

Indicados Maricá Sociedade Civil 

Coordenador 
Associação de Preservação Ambiental 
das Lagunas de Maricá - APALMA 

Flávia Lanari Coelho 
 

Plenária 
 

Titular - Movimento Pró-Restinga 
Izidro Arthou 

Titular - Associação de Preservação 
Ambiental das Lagunas de Maricá - 
APALMA 

Flávia Lanari Coelho 

Suplente - Instituto Federal 
Fluminense - IFF 

 Renato Jonas Benne 

Oliveira 

Fórum Diretoria Movimento Pró-Restinga 
Izidro Arthou 

 
 
 

 

 

 Poder Público  

Indicados Maricá- Poder Público 

Coordenador 
Fundação Instituto de Pesca do 
Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ 

Paulo Roberto Fonseca 

Gonçalves Viana 
 

Plenária 
 

Fundação Instituto de Pesca do 
Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ 

Paulo Roberto Fonseca 

Gonçalves Viana 
 

Autarquia Municipal de Serviços de 
Obra de Maricá - SOMAR 

Talles Oliveira Ferreira 
 

Departamento de Recursos Minerais 
do Estado do Rio de Janeiro - DRM 

Pedro Hugo Muller Xaubet 
 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Pesca de Maricá - SECAPP 

Márcia Cristina dos Santos 

Braz 
 

Fórum Diretoria 
Fundação Instituto de Pesca do 
Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ 

Paulo Roberto Fonseca 

Gonçalves Viana 
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 Usuários 

Indicados Maricá - Usuários 

Coordenador 
Associação Livre de Aquicultura e 
Pesca de Itaipuaçu - ALAPI 

Paulo Cardoso da Silva 
 

Plenária 

Associação Livre de Aquicultura e 
Pesca de Itaipuaçu - ALAPI 

Paulo Cardoso da Silva 

Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos - CEDAE 

Ronaldo Soares 

Fórum Diretoria 
Associação Livre de Aquicultura e 
Pesca de Itaipuaçu - ALAPI 

Paulo Cardoso da Silva 
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PLENÁRIA SUBCOMITÊ JACAREPAGUÁ - 19.06.20  

O quadro abaixo apresenta o resultado do processo de habilitação das entidades do 

Subcomitê Jacarepaguá para os Segmentos Poder Público e Usuário, pois o número de 

habilitados foi menor do que o número de vagas de titulares definido no Regimento 

Interno. No caso da Sociedade Civil o quadro apresenta o resultado da votação do dia 

09.06. Esta foi a lista dos membros titulares e suplentes homologados na plenária do dia 

19.06. 

Poder Público Representante 

Conselho Regional de Biologia – CRBio Denise Wilches Monsores 

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz Marcos F. Jorge 

Fundação Rio Águas Daniel José Rienda Moraleida 

Secretaria do Estado de Ambiente e 
Sustentabilidade – SEAS 

Camila Nascimento de Souza Cruz 

Usuários Representante 

Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca 
- ACIBARRA 

Donato Velloso 

Associação Comercial e industrial do Largo da Barra 
- ACIBARRINHA 

Carolina Martins Vilhena 

Clube de Remo Rio de Janeiro Kelly Banholi 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE Leonardo A. Canto 

Rio de Janeiro Refrescos Heider Damas Vieira 

Sociedade Civil Representante 

Titular 

Associação de Moradores e Amigos de 
Vargem Grande - AMAVAG 

João Pedro Maciente Rocha  

Associação Projeto Lagoa de Marapendi - 
Ecomarapendi 

Vera Maria de Rossi Chevalier  

57ª Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil 

Christianne Bernardo da Silva  

Instituto Terrazul Marcos Sant'Anna Lacerda  

Instituto De Estudos Dos Direitos 
Humanos E Do Meio Ambiente - IEDHMA 

Silvana Di Lulio Moreira  

Suplente 

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - ABES - RJ 

Antônio Pereira Monteiro 

Instituto Clima de Desenvolvimento 
Sustentável 

Hildon Carrapito  

Movimento Evolutivo Pacto de Resgate 
Ambiental – Mepra / Lagoa Viva 

Paulo Roberto Rodriguez  

Associação de Moradores e Amigos da 
Freguesia - AMAF 

 Annelise Fernandez 

Câmara Comunitária da Barra da Tijuca  Luiz Edmundo de Andrade 
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Resultado do Processo Eleitoral Remoto realizado no dia 19.06 pelos novos titulares para 

Coordenação do Subcomitê e das indicações para a plenária e Fórum da Diretoria do 

CBH-BG  

 

 SOCIEDADE CIVIL  

 

Indicações da Sociedade Civil – Lagunar de Jacarepaguá 

Coordenador Instituto Terrazul Marcos Sant'Anna Lacerda  

Plenária 
CBH-
BG 

Titular 
57ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil 

Christianne Bernardo da Silva  

Titular Instituto Terrazul Marcos Sant'Anna Lacerda  

Suplente 
Associação de Moradores 
e Amigos de Vargem 
Grande - AMAVAG 

João Pedro Maciente Rocha  

Suplente 
Associação Projeto 
Lagoa de Marapendi - 
Ecomarapendi 

Vera Maria de Rossi Chevalier  

Fórum de Diretoria 
57ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil 

Christianne Bernardo da Silva  

 

 

 PODER PÚBLICO 

 

Indicações do Poder Público – Lagunar de Jacarepaguá 

Coordenador Fundação Rio Águas Daniel José Rienda Moraleida 

Plenária 
CBH-
BG 

Federal 
Conselho Regional de 
Biologia – CRBio 

Denise Wilches Monsores 

Municipal Fundação Rio Águas Daniel José Rienda Moraleida 

Estadual 
Secretaria do Estado de 
Ambiente e 
Sustentabilidade – SEAS 

Camila Nascimento de Souza Cruz 

Fórum de Diretoria Fundação Rio Águas Daniel José Rienda Moraleida 
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 USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Indicações dos Usuários de Recursos Hídricos – Lagunar de Jacarepaguá 

Coordenador 
Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos - CEDAE 

Leonardo A. Canto 

Plenária 
CBH-BG 

Associação Comercial e 
Industrial da Barra da Tijuca - 
ACIBARRA 

Donato Velloso 

Associação Comercial e 
industrial do Largo da Barra - 
ACIBARRINHA 

Carolina Martins Vilhena 

Clube de Remo Rio de Janeiro Kelly Banholi 

Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos - CEDAE 

Leonardo A. Canto 

Rio de Janeiro Refrescos Heider D. Vieira 

Fórum de 
Diretoria 

Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos - CEDAE 

Leonardo A. Canto 
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PLENÁRIA SUBCOMITÊ OESTE - 22.06.20  

O quadro abaixo apresenta o resultado do processo de habilitação das entidades do 

Subcomitê Oeste para o Segmento Usuário, pois o número de habilitados foi menor do 

que o número de vagas de titulares definido no Regimento Interno. No caso da 

Sociedade Civil e Poder Público o quadro apresenta o resultado da votação do dia 09.06. 

Esta foi a lista dos membros titulares e suplentes homologados na plenária do dia 22.06. 

Poder Público Representante 

Conselho Regional de Biologia - CRBio 
Maria Teresa de Jesus Gouveia 

Fundação Nacional De Saúde – SUEST/RJ 
Sebastião Marcos Werneck 

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 

José Leonídio Madureira de Sousa 

Santos 

Fundação Rio Águas 
Marcos Gazineo 

ICMBio - Reserva Biológica do Tinguá 
  

Prefeitura de Belford Roxo - Secretaria de Meio 
Ambiente 

Humberto Yoshiharu Saito 

Prefeitura de Duque de Caxias 
Julia Graziela Uchôa 

Prefeitura Municipal de Magé 
Maria Aparecida de souza de Rezende 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 
Guilherme da Silva Guimarães 

Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca 
e Abastecimento - SEAPPA 

Guilherme de Freitas Ewald Strauch 

Suplente - Refúgio da Vida Silvestre Estadual da 
Serra da Estrela (INEA/REVISEST) 

Eduardo Pinheiro Antunes 

 

Usuários Representante 

Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara 
– AHOMAR 

Alexandre Anderson de Souza 

 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE 
Frederico Menezes Coelho 

Sindicato dos Pescadores Profissionais, Pescadores 
Artesanais, Aprendizes de Pesca, Pescadores 
Amadores, Maricultores, Aqüicultores, Piscicultores 
– SINDPESCA 

Paulo Cesar Lopes Siqueira 

Zona Oeste Mais Iara da Silva de Almeida 
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Sociedade Civil Representante 

Titular 

Associação de Moradores e Amigos – 
Viva Cosme Velho  

Maria da Silveira Lobo 

Associação Ecocidade 
José Miguel da Silva 

Associação Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público Mobilidade e 
Ambiental Brasil – OMA Brasil  

José Paulo Azevedo 

Defensores do Planeta 
Mauro André dos Santos Pereira 

Instituto Brasileiro de Direito Ambiental - 
IBDA 

Magno Neves Barbosa 

Núcleo Ecológico Pedras Preciosas - 
NEPP 

Marina Costa Bernardes 

Rede CCAP - Rede de Empreendedores 
Sociais para o Desenvolvimento 
Socialmente Justo, Democrático e 
Sustentável 

Rejany Ferreira dos Santos 

 Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas  de Saneamento Básico e Meio 
Ambiente do Rio de Janeiro e Região – 
SINTSAMA 

Mario Porto dos Santos 

Trama Ecológica 
Helan Nogueira da Silva 

Universidade Iguaçu - UNIG 
Paula Fernanda Chaves Soares 

Suplente 

Associação de Moradores da Lauro 
Muller, Ramon Castilla, Xavier Sigaud e 
Adjacências – ALMA 

Abílio Valério Tozini 

Associação de Moradores do Grajaú – 
AMGRA 

Jeandra Luna Lima Pedrosa 

Federação Das Associações De 
Moradores Do Município Rio De Janeiro – 
FAMRIO 

Licinio Machado Rogério 

Programa de Formação e Educação 
Comunitária – PROFEC 

Daniel Ferreira da Silva 

 Universidade do Grande Rio – 
UNIGRANRIO 

Elvio Machado Martins Junior 

 
Universidade Federal do Rio de Janeiro / 
UFRJ  

Monica Maria Pena 
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Resultado do Processo Eleitoral Remoto realizado no dia 22.06 pelos novos titulares para 

Coordenação do Subcomitê e das indicações para a plenária e Fórum da Diretoria do 

CBH-BG  

 SOCIEDADE CIVIL 

Indicações da Sociedade Civil – Trecho Oeste 

Coordenador 

Associação Organização da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público Mobilidade e Ambiental 
Brasil – OMA Brasil  

José Paulo Azevedo 

Plenária 

Titular Associação Ecocidade 
José Miguel da Silva 

Titular 

Associação Organização da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público Mobilidade e Ambiental 
Brasil – OMA Brasil  

José Paulo Azevedo 

Titular 
Instituto Brasileiro de Direito 
Ambiental - IBDA 

Magno Neves Barbosa 

Titular 

Rede CCAP - Rede de 
Empreendedores Sociais para 
o Desenvolvimento 
Socialmente Justo, 
Democrático e Sustentável 

Rejany Ferreira dos Santos 

Titular Trama Ecológica 
Helan Nogueira da Silva 

Suplente 
Associação de Moradores e 
Amigos – Viva Cosme Velho  

Maria da Silveira Lobo 

Suplente Defensores do Planeta 

Mauro André dos Santos 

Pereira 

Suplente 
Núcleo Ecológico Pedras 
Preciosas - NEPP 

Marina Costa Bernardes 

Suplente 

 Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas  de Saneamento 
Básico e Meio Ambiente do Rio 
de Janeiro e Região – 
SINTSAMA 

Mario Porto dos Santos 

Suplente Universidade Iguaçu - UNIG 

Paula Fernanda Chaves 

Soares 

Fórum de Diretoria Associação Ecocidade 
José Miguel da Silva 
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 Poder Público  

Indicações do Poder Público – Trecho Oeste 

Coordenador 
Prefeitura Municipal de 
Nova Iguaçu 

Guilherme da Silva Guimarães 

Plenária 

Federal 
Conselho Regional de 
Biologia - CRBio 

Maria Teresa de Jesus Gouveia 

Federal 
Fundação Oswaldo Cruz 
- FIOCRUZ 

José Leonídio Madureira de Sousa 

Santos 

Municipal Fundação Rio Águas 
Marcos Gazineo 

Municipal 
Prefeitura de Belford 
Roxo - Secretaria de 
Meio Ambiente 

Humberto Yoshiharu Saito 

Municipal 
Prefeitura Municipal de 
Magé 

Maria Aparecida de souza de 

Rezende 

Municipal 
Prefeitura Municipal de 
Nova Iguaçu 

Guilherme da Silva Guimarães 

Fórum de Diretoria 
Fundação Oswaldo Cruz 
- FIOCRUZ 

José Leonídio Madureira de Sousa 

Santos 

 

 Usuários 

Indicações dos Usuários de Recursos Hídricos – Trecho Oeste 

Coordenador 
 Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos – CEDAE 

Frederico Menezes Coelho 

Plenária 

Associação Homens do Mar da 
Baía de Guanabara – AHOMAR 

Alexandre Anderson de Souza 

 Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos – CEDAE 

Frederico Menezes Coelho 

Sindicato dos Pescadores 
Profissionais, Pescadores 
Artesanais, Aprendizes de 
Pesca, Pescadores Amadores, 
Maricultores, Aqüicultores, 
Piscicultores – SINDPESCA 

Paulo Cesar Lopes Siqueira 

Zona Oeste Mais Iara da Silva de Almeida 

Fórum de 
Diretoria 

SINDPESCA 
Paulo Cesar Lopes Siqueira 
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PLENÁRIA SUBCOMITÊ LESTE - 24.06.20  

O quadro abaixo apresenta o resultado do processo de habilitação das entidades do 

Subcomitê Leste. Como o número de habilitados foi menor do que o número de vagas de 

titulares definido no Regimento Interno, este Subcomitê não realizou votação no dia 

09.06, a plenária do dia 24.06 homologou diretamente todos os habilitados como 

membros titulares. 

 

PODER PÚBLICO Representante 

Conselho Regional de Biologia – CRBio   Santiago Valentim de Souza 

Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA/ Agrobiologia 

  Mariella Camardelli Uzêda 

Prefeitura de Cachoeiras de Macacu   João Alberto Antunes Ribeiro 

Prefeitura de Guapimirim - Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 

  Alexandre Donato de Sá 

Prefeitura do Município de Tanguá   Elielson Teixeira da Silva 

Prefeitura Municipal de Magé   Aline Ferreira da Silva 

Secretaria Estadual de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abastecimento – 
SEAPPA 

  Sérgio Hokaiem Siciliano 

USUÁRIOS Representante 

CEDAE - Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos 

  Jorge Luiz Marinho Muniz 

SOCIEDADE CIVIL Representante 

Assembleia Permanente de Entidades 
em Defesa do Meio Ambiente – 
APEDEMA/RJ 

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz 

Associação de Criadores Abelhas 
Nativas e Exoticas do Médio Paraíba, 
Sul, Centro Sul e Baixada Fluminense – 
ACAMPAR/RJ 

Adilson Gonçalves 
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Associação de Defesa e Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência dos 
Munícipios de Miguel Pereira –  
ADEFIMPA 

Vera de F. Martins 

Associação Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público Mobilidade e 
Ambiental Brasil – OMA Brasil  

Jacqueline Guerreiro 

Federação das Associações de 
Moradores do Município de Guapimirim – 
FAMMUG 

Romero Alves de Souza 

Instituto Baía de Guanabara – IBG Adauri Chagas Souza 

Instituto Brasileiro de Responsabilidade 
Socioambiental - IBRASA 

Robson Wanzeller 

Instituto Federal Fluminense – IFF Renato Jonas  Benne Oliveira 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas de Saneamento Básico e 
Meio Ambiente do Rio de Janeiro e 
Região - SINTSAMA 

Mario Porto dos Santos 
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Resultado do Processo Eleitoral Remoto realizado no dia 24.06 pelos novos titulares para 

Coordenação do Subcomitê e das indicações para a plenária e Fórum da Diretoria do 

CBH-BG. 

 Sociedade Civil -  

Indicações da Sociedade Civil – Trecho Leste 

Coordenador Instituto Baía de Guanabara – IBG Adauri Chagas Souza 

Plenária 

Titular 
Assembleia Permanente de Entidades 
em Defesa do Meio Ambiente – 
APEDEMA/RJ 

Markus Stephan Wolfjdunkell 
Budzynkz 

Titular Instituto Baía de Guanabara – IBG Adauri Chagas Souza 

Titular 
Instituto Brasileiro de Responsabilidade 
Socioambiental - IBRASA 

Robson Wanzeller 

Suplente 

Associação de Criadores Abelhas 
Nativas e Exoticas do Médio Paraíba, 
Sul, Centro Sul e Baixada Fluminense – 
ACAMPAR/RJ 

Adilson Gonçalves 

Suplente 

Associação de Defesa e Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência dos 
Munícipios de Miguel Pereira – 
ADEFIMPA 

Vera de F. Martins 

Suplente 
Sind. dos Trab.nas Empresas de 
Saneamento Básico e Meio Ambiente 
do RJ e Região - SINTSAMA 

Mario Porto dos Santos 

Fórum de Diretoria 

Associação de Defesa e Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência dos 
Munícipios de Miguel Pereira – 
ADEFIMPA 

Vera de F. Martins 

 

 Poder Público  

Indicados Leste - Poder Público 

Coordenador Prefeitura de Cachoeiras de Macacu João Alberto Antunes Ribeiro 

Plenária 
 

Conselho Regional de Biologia – CRBio Santiago Valentim de Souza 

Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA/ Agrobiologia 

Mariella Camardelli Uzêda 

Prefeitura de Cachoeiras de Macacu João Alberto Antunes Ribeiro 

Prefeitura de Guapimirim - Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 

Alexandre Donato de Sá 

Prefeitura do Município de Tanguá   Elielson Teixeira da Silva 

Prefeitura Municipal de Magé   Aline Ferreira da Silva 
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Secretaria Estadual de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abastecimento – 
SEAPPA 

  Sérgio Hokaiem Siciliano 

Fórum Diretoria Prefeitura Municipal de Magé Aline Ferreira da Silva 

 

 Usuários 

Indicados Leste - Usuários 

Coordenador 
CEDAE - Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos 

  Jorge Luiz Marinho Muniz 

Plenária 
CEDAE - Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos 

  Jorge Luiz Marinho Muniz 

Fórum Diretoria 
CEDAE - Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos 

  Jorge Luiz Marinho Muniz 

 

Plenária 

Sociedade 
Civil 

Titular 
Assembleia Permanente de Entidades em 
Defesa do Meio Ambiente – APEDEMA/RJ 

Markus Stephan Wolfjdunkell 
Budzynkz 

Titular Instituto Baía de Guanabara – IBG   Adauri Chagas Souza 

Titular 
Instituto Brasileiro de Responsabilidade 
Socioambiental - IBRASA 

  Robson Wanzeller 

Suplente 

Associação de Criadores Abelhas Nativas 
e Exoticas do Médio Paraíba, Sul, Centro 
Sul e Baixada Fluminense – ACAMPAR/RJ 

  Adilson Gonçalves 

Suplente 

Associação de Defesa e Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência dos 
Munícipios de Miguel Pereira – ADEFIMPA 

  Vera de F. Martins 

Suplente 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas de Saneamento Básico e Meio 
Ambiente do Rio de Janeiro e Região - 
SINTSAMA 

Mario Porto dos Santos 

Usuários 
CEDAE - Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos 

  Jorge Luiz Marinho Muniz 

Poder 
Público 

Federal Conselho Regional de Biologia – CRBio   Santiago Valentim de Souza 

Federal 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA/ Agrobiologia 

  Mariella Camardelli Uzêda 

Municipal Prefeitura de Cachoeiras de Macacu   João Alberto Antunes Ribeiro 

Municipal 
Prefeitura de Guapimirim - Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 

  Alexandre Donato de Sá 

Municipal Prefeitura do Município de Tanguá   Elielson Teixeira da Silva 

Municipal Prefeitura Municipal de Magé   Aline Ferreira da Silva 

Estadual 
Secretaria Estadual de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abastecimento – 
SEAPPA 

  Sérgio Hokaiem Siciliano 
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PLENÁRIA CBH-BG - 30.06.20  

O quadro abaixo apresenta os resultados do processo eleitoral remoto do dia 30.06 para 

a plenária do CBH-BG. Após o processo de apuração foram homologados os novos 

membros titulares e suplentes de cada segmento e a diretoria colegiada eleita. 

COMPOSIÇÃO PLENÁRIA CBH-BG - MANDATO 2020/2022 

Indicados para a Plenária – Poder Público 

Esfera Federal 

Titular 
Conselho Regional de Biologia – CRBio 

Maria Teresa de 

Jesus Gouveia 

Suplente 

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 

José Leonídio 

Madureira de Sousa 

Santos 

Esfera Estadual 

Titular 
Fundação Instituto de Pesca do Estado do 

Rio de Janeiro - FIPERJ 

Paulo Roberto 

Fonseca Gonçalves 

Viana 

Titular Secretaria de Estado do Ambiente e 

Sustentabilidade – SEAS  

Camila Nascimento 

de Souza Cruz 

Suplente Departamento de Recursos Minerais do 

Estado do Rio de Janeiro - DRM 

Pedro Hugo Muller 

Xaubet 

Suplente 
Instituto Estadual do Ambiente 

Luiz Constantino 

Silva Junior 

Esfera Municipal 

Titular Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca 

de Maricá - SECAPP 

Márcia Cristina dos 

Santos Braz 

Titular Fundação Rio Águas Patricia Montenzuma 

Titular Autarquia Municipal de Serviços de Obra de 

Maricá - SOMAR 

Talles Oliveira 

Ferreira 

Titular  Prefeitura de Niterói – Administração da 

Região Oceânica 
 Rubens Branquinho 

Titular Prefeitura de Belford Roxo - Secretaria de 

Meio Ambiente 

Humberto Yoshiharu 

Saito 

Titular 
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu 

João Alberto Antunes 

Ribeiro 
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Titular Prefeitura de Guapimirim - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente 

Alexandre Donato de 

Sá 

Titular 
Prefeitura do Município de Tanguá 

Elielson Teixeira da 

Silva 

Titular 
Prefeitura Municipal de Magé 

Maria Aparecida 

Resende 

Indicados para a Plenária – Usuários de Recursos Hídricos 

Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 

Titular Companhia Estadual de Águas e Esgotos - 

CEDAE 

Mayná Coutinho 

Titular 
Zona Oeste Mais 

Iara da Silva de 

Almeida 

Indústria 

Titular Associação Comercial e Industrial da Barra 

da Tijuca - ACIBARRA 
Donato Velloso 

Titular Rio de Janeiro Refrescos Heider D. Vieira 

Comércio 

Titular Associação Comercial e industrial do Largo 

da Barra - ACIBARRINHA 

Carolina Martins 

Vilhena 

Setor de pesca, turismo, lazer e outros usos não consuntivos 

Titular Sindicato dos Pescadores Profissionais, 

Pescadores Artesanais, Aprendizes de 

Pesca, Pescadores Amadores, 

Maricultores, Aqüicultores, Piscicultores – 

SINDPESCA 

Paulo Cesar Lopes 

Siqueira 

Titular 
Clube Naval - Departamento Esportivo 

Agenor Cunha da 

Silva 

Titular Associação Livre de Aquicultura e Pesca de 

Itaipuaçu - ALAPI 

Paulo Cardoso da 

Silva 

Suplente Associação Homens do Mar da Baía de 

Guanabara – AHOMAR 

Alexandre Anderson 

de Souza 

Suplente Clube de Remo Rio de Janeiro Kelly Banholi 

Indicados para a Plenária – Sociedade Civil 

Subcomitê Lagunar Maricá-Guarapina 

Titular Movimento Pró-Restinga Izidro Arthou 

Titular Associação de Preservação Ambiental das Flávia Lanari Coelho 
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Lagunas de Maricá - APALMA 

Suplente 
Instituto Federal Fluminense - IFF 

 Renato Jonas Benne 

Oliveira 

Subcomitê Lagunar Itaipu-Piratininga 

Titular Conselho Comunitário da Região Oceânica 

- CCRON 

 Kátia dos Santos 

Vallado Braga 

Suplente 

Instituto Interamericano de Fomento à 

Educação, Cultura e Ciência - IFEC 

Martha Christina 

Lopes Pinho dos 

Anjos 

Subcomitê Trecho Oeste 

Titular Associação Ecocidade José Miguel da Silva 

Titular 

Associação Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público Mobilidade e 

Ambiental Brasil – OMA Brasil  

José Paulo Azevedo 

Titular 
Instituto Brasileiro de Direito Ambiental - 

IBDA 

Magno Neves 

Barbosa 

Titular 

Rede CCAP - Rede de Empreendedores 

Sociais para o Desenvolvimento 

Socialmente Justo, Democrático e 

Sustentável 

Rejany Ferreira dos 

Santos 

Titular 
Trama Ecológica 

Helan Nogueira da 

Silva 

Suplente 

Associação de Moradores e Amigos – Viva 

Cosme Velho  

Maria da Silveira 

Lobo 

Suplente 
Defensores do Planeta 

Mauro André dos 

Santos Pereira 

Suplente 

Núcleo Ecológico Pedras Preciosas – 

NEPP 

Marina Costa 

Bernardes 

Suplente 

 Sindicato dos Trabalhadores nas 

Empresas  de Saneamento Básico e Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro e Região – 

SINTSAMA 

Mario Porto dos 

Santos 

Suplente 
Universidade Iguaçu - UNIG 

Paula Fernanda 

Chaves Soares 

Subcomitê Trecho Leste 

Titular 
Assembleia Permanente de Entidades em 

Defesa do Meio Ambiente – APEDEMA/RJ 

Markus Stephan 

Wolfjdunkell 
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Budzynkz 

Titular 
Instituto Baía de Guanabara – IBG 

Adauri Chagas 

Souza 

Titular 
Instituto Brasileiro de Responsabilidade 

Socioambiental - IBRASA 
Robson Wanzeller 

Suplente 

Associação de Criadores Abelhas Nativas e 

Exoticas do Médio Paraíba, Sul, Centro Sul 

e Baixada Fluminense – ACAMPAR/RJ 

Adilson Gonçalves 

Suplente 

Associação de Defesa e Promoção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência dos 

Munícipios de Miguel Pereira – ADEFIMPA 

Vera de F. Martins 

Suplente 

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas 

de Saneamento Básico e Meio Ambiente do 

Rio de Janeiro e Região - SINTSAMA 

Mario Porto dos 

Santos 

Subcomitê Lagunar Lagoa Rodrigo de Freitas 

Titular Associação Projeto Lagoa de Marapendi - 

Ecomarapendi 

Vera Maria de Rossi 

Chavalier 

Titular Associação de Moradores do Alto da Gávea Adriana Bocaiuva 

Suplente 123º Grupo Escoteiro do Mar Gilmar Martins Teles 

Suplente Associação Brasileira de Combate ao Lixo 

Marinho 

Paulo F Garreta 

Harkot 

Subcomitê Lagunar de Jacarepaguá 

Titular 
57ª Subseção da Ordem dos Advogados do 

Brasil 

Christianne Bernardo 

da Silva  

Titular Instituto Terrazul 
Marcos Sant'Anna 

Lacerda  

Suplente 

Associação de Moradores e Amigos de 

Vargem Grande - AMAVAG 

João Pedro Maciente 

Rocha  

Suplente 

Instituto De Estudos Dos Direitos Humanos 

E Do Meio Ambiente - IEDHMA 

Silvana Di Lulio 

Moreira  
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Diretoria Colegiada   

MANDATO 2020/2022 

Presidente 
57ª Subseção da Ordem 

dos Advogados do Brasil 

Christianne 

Bernado da 

Silva 

Jacarepaguá 

Vice-

Presidente 

Associação Livre de 

Aquicultura e Pesca de 

Itaipuaçu - ALAPI 

Paulo Cardoso 

da Silva 

Maricá-

Guarapina 

Diretor 

Secretário 

Prefeitura de Niterói – 

Administração da Região 

Oceânica 

Rubens 

Branquinho 

Itaipu- 

Piratininga 

Diretora de 

Administração 

Associação Projeto Lagoa 

de Marapendi - 

Ecomarapendi 

Vera Maria de 

Rossi 

Chavalier 

Lagoa 

Rodrigo de 

Freitas 

Diretora 

Técnica 

Prefeitura Municipal de 

Magé 

Maria 

Aparecida de 

souza de 

Rezende 

Trecho Leste 

Diretor de 

Comunicação 

Sind. dos Pescadores 

Profissionais, Pescadores 

Artesanais, Aprendizes de 

Pesca, Pescadores 

Amadores, Maricultores, 

Aqüicultores, Piscicultores 

– SINDPESCA 

Paulo Cesar 

Lopes Siqueira 
Trecho Oeste 
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PARTE IV - RELATÓRIOS DEMAIS INSTÂNCIAS 

O Relatório Simplificado foi solicitado pela diretoria às diversas instâncias do CBH-BG por 

meio da secretaria executiva, tendo sua base sido organizada pelo técnico da secretaria 

que acompanha a referida instância, tendo também a contribuição da coordenação da 

mesma. Os coordenadores que não tiveram condições de contribuírem poderão realizar 

posteriormente e enviar o novo texto para secretaria executiva para socialização do 

material. 

IV.1. Relatório Simplificado Subcomitê Lagoas de Itaipu e Piratininga (CLIP) 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Subcomitê Lagoa 

de Itaipu e Piratininga (CLIP) 

Referência:  Biênio 2018-2020 

 

Ao longo da atual gestão, o CLIP sempre acompanhou de perto as intervenções da 

administração pública municipal que tivessem relação com os recursos hídricos da sub-

bacia das lagunar. Em todas as reuniões, foram apresentados estudos, projetos ou ações 

que seriam ou estavam sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Niterói, onde os membros 

a todo o momento se colocaram de forma ativa e propositiva, com sugestões e críticas 

construtivas para que pudessem ser contemplados todos os anseios da sociedade, aliado 

à proteção dos ecossistemas inseridos na área de atuação do Subcomitê. 

Entre tais projetos que foram debatidos em plenária, podemos citar o Parque Orla 

Piratininga (intervenções em infraestrutura verde, com manejo e drenagem sustentável 

de águas pluviais para os jardins de sedimentação e jardins de filtração, o Projeto de 

Reflorestamento do BNDES a ser realizada pela SMARHS (restauração ecológica e 

inclusão social de área da região oceânica), a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Ambiental, o projeto básico da nova rotatória de Camboinhas, o Projeto 

Córrego da Tiririca, ente outros. 

Com o intuito de buscar informações mais concretas para nortear as ações do colegiado, 

foram instituídos grupos de trabalho para aprofundamento dos temas mais relevantes ao 
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colegiado, sendo eles: governança, monitoramento e saneamento; João Mendes, 

Educação e comunicação, Governança de Bacias e Áreas Contaminadas. Seus 

resultados foram posteriormente apresentados em reunião, e documentados em 

relatórios. 

Por deliberação do colegiado, em dezembro de 2019 foi assinado um convênio entre a 

Prefeitura Municipal de Niterói (PMN) e a Secretaria Executiva do CBH-BG, através de 

sua interveniência, com o objetivo de custear a execução das obras de saneamento 

ambiental da Comunidade do Cabrito, na Bacia do Rio Jacaré. Para tanto, houve o 

repasse R$ 755.758,18 para a administração pública municipal, sendo a primeira 

aplicação de recursos do Comitê como ação prioritária de saneamento para os 

Subcomitês. Na mesma direção, o colegiado vem discutindo com a PMN um novo 

convênio ou aditivo com o objetivo de custear projetos e obras de saneamento em bairros 

da bacia do Rio de João Mendes, com recurso já disponível de R$496.214,60, oriundo da 

cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica V (RH-V). 

Ao longo das plenárias, um ponto que sempre esteve como alvo de discussão é a 

constante ameaça para remarcação da Faixa de Marginal de Proteção (FMP) das 

lagunas, havendo inclusive a criação de um grupo de estudo da INEA para discutir essa 

possibilidade. Desta forma, no exercício de suas funções, o subcomitê sempre se 

manteve contra tal proposta, agindo ativamente através de moção de repúdio e carta 

direcionada ao órgão ambiental estadual. 

A discussão direcionou inclusive, no âmbito do macroprograma de infraestrutura verde, 

do CBH-BG, pela deliberação para contratação de instituição especializada para 

execução de obra de demarcação georreferenciada da Faixa Marginal de Proteção (FMP) 

da lagoa de Itaipu, com o objetivo de contribuir para a preservação das áreas úmidas no 

entorno lagunar, alvo permanente da especulação imobiliária e interesses privados. 
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IV.2. Relatório Simplificado Subcomitê Lagoas Rodrigo de Freitas 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Subcomitê Lagoa 

Rodrigo de Freitas 

Referência:  Biênio 2018-2020 

 
Durante o mandato vigente, o subcomitê buscou a todo tempo integrar os esforços do 

poder público, usuários e sociedade civil para viabilizar as ações deliberadas no âmbito 

do subcomitê. Em 2018, foi deliberada a utilização de R$500.000,00 para realização de 

melhorias na bacia do rio Rainha. Parte do recurso será utilizado para a construção de 

captações de tempo seco no Alto Gávea e outra parte para reforma das elevatórias do 

Parque dos Patins, ambas com o objetivo de reduzir a carga poluidora que chega à 

Lagoa Rodrigo de Freitas. Para esta ação, será realizada uma parceria entre o Comitê 

Baía de Guanabara com a CEDAE, onde a concessionária será responsável pelo 

desenvolvimento do projeto básico, enquanto o Comitê arcará com os custos necessários 

para contratação de projeto executivo e execução das obras. 

Outro projeto muito discutido no subcomitê e por isso deve ser destacado, é o projeto 

Aguadeira. O projeto contará com a participação de alunos e professores das redes de 

escolas públicas e particulares, com a utilização de macroinvertebrados bentônicos como 

bioindicadores de qualidade de águas. O subcomitê está avaliando como se dará o 

aporte de recurso financeiro para o projeto. 

No âmbito dos macroprogramas do CBH-BG, o subcomitê deliberou pela elaboração de 

projeto executivo de manejo florestal na APP do rio Rainha com foco na contenção de 

erosão e no campo de pesquisa, destaca-se o apoio financeiro para o desenvolvimento 

pesquisa em utilização de bioindicadores com participação social e ligação da lagoa 

Rodrigo de Freitas com o mar. No monitoramento quali-quantitativo, o subcomitê indicou 

pontos de análise no Rio Rainha e alguns de seus afluentes. Para a macroação 

saneamento deliberou pela videoinspeção em galerias de águas pluviais na bacia 

contribuinte à lagoa, com objetivo de detectar lançamentos irregulares de esgotos 

sanitários. Na macroação instrumentos de gestão, indicou a ação de diagnóstico do 

cinturão sanitário da lagoa e diagnóstico do saneamento no Cantagalo. 
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Como principal pendência destaca-se a dificuldade no avanço das ações de saneamento 

do ano de 2018, principalmente em relação ao Parque dos Patins. Outro ponto de 

dificuldade é a pouca visibilidade do subcomitê perante a sociedade. 

 

IV.3. Relatório Simplificado Subcomitê do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina 

 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Subcomitê do 

Sistema Lagunar Maricá-Guarapina  

Referência:    Biênio 2018-2020 

 

Atentos ao que se passa em nossa sub região hidrográfica, tivemos apresentações sobre 

temas atuais locais e de extrema pertinência ao trabalho do Subcomitê, como a da 

Sanemar, quando mudou a presidência e que vieram falar sobre o que estava 

acontecendo por lá em relação a projetos; de um professor da UniRio, que com um 

orientando seu está fazendo trabalho sobre a circulação das águas no sistema lagunar, 

dentre outras. Este estado de alerta em relação ao que acontece em nosso entorno 

sempre nos fez convidar outros atores que pudessem trazer mais informações sobre a 

situação dos recursos hídricos daqui, trazendo também outras apresentações da Defesa 

Civil de Maricá, além de outros trabalhos acadêmicos sobre nossas águas. E segue, já 

neste novo mandato que está pra se iniciar, onde já temos 4 apresentações na fila das 

reuniões. 

Outro ponto que destacamos é o acompanhamento constante das intervenções nos 

corpos hídricos realizadas pela administração pública municipal, muitas das vezes 

carecendo de estudos e mão de obra qualificada para balizar tais ações, como a 

dragagem de rios e a abertura do canal da Barra de Maricá e do canal da Costa, no 

Recanto, para troca de massas d’água entre a lagoa e o mar. Neste sentido, foram 

enviados diversos ofícios/cartas do subcomitê para as Secretaria da Cidade Sustentável, 

Obras, Urbanismo e o próprio gabinete do prefeito solicitando que as intervenções 



COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 
RELATÓRIO 2018/2020 

                        
 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / 97374-3674 /  E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

 

 

137 

pertinentes deveriam passar por discussão no colegiado, visto que havia grande 

representatividade do poder público municipal entre os membros.  

O Subcomitê também debateu sobre a idéia de transposição do rio Tanguá, que passaria 

a abastecer parte de Maricá em projeto que inicialmente contava com barragem na área 

do território do Subcomitê Leste, e que trazia preocupação devido a impactos ambientais 

na região da captação com a barragem, que posteriormente teve                                                                                                                                                             

alterado seu projeto para apenas uma adutora sem barragens. Trouxemos também, em 

função desta situação e aproveitando as discussões sobre os Macroprogramas, um 

debate com análise sobre o manancial de Tanguá, que mereceria uma maior atenção do 

Sub Maricá, mesmo aquele estando em região de outro Subcomitê, no caso o Leste.  

Com a recente criação da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), o subcomitê 

vem mantendo diálogo constante para se apropriar e contribuir construtivamente para os 

projetos de saneamento no município. Neste sentido, através da possibilidade da 

execução de projetos na sub-bacia, em 2018 o colegiado apontou áreas que seriam 

prioritárias para ação de saneamento. A proposta foi sendo amadurecida ao longo de 

2019 e, através do acordo de cooperação técnica que está sendo acordado com a 

Sanemar, será ampliado para contemplar, com recursos do CBH-BG, a contratação do 

projeto básico e executivo para coleta e tratamento de esgoto sanitário nos bairros de 

Guaratiba, Vale da Figueira e Espraiado, havendo contrapartida da Sanemar para 

execução integral das obras. As 2 últimas áreas citadas são da bacia do manancial que 

abastecerá, através de captação da Cedae e tratamento em ETE que está sendo 

construída, parte do 2º distrito de Maricá.  

Um dos anseios discutido por anos entre os membros e apresentado à plenária do CBH-

BG, o diagnóstico de nascentes e APP de corpos hídricos até a mancha urbana através 

de imagens de satélites e visitas de campo, pode ser incorporado ao termo de referência 

de instrumentos de gestão que será publicado em breve pela secretaria executiva. O 

Subcomitê pretende conseguir que, através do Escritório de Projetos, a parte não 

contemplada de nossa proposta inicial pelo Macroprograma seja realizada por esta outra 

via. Da mesma maneira, o Mapa de empreendimentos com potenciais impactos aos 

recursos hídricos, que foi proposto para ser elaborado com os critérios definidos para 

escalonamento de importância de cada impacto de modo que possa continuar a ser 
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atualizado sem necessidade de contratações ou novos projetos, continua sendo uma 

grande demanda de nosso Subcomitê. 

Na medida em que os recursos do FUNDRHI foram sendo liberados, o subcomitê deu 

sequência na discussão das propostas que lhe cabiam para os macroprogramas do CBH-

BG, incluindo infraestrutura verde, com a contratação de projeto básico e executivo para 

restauração florestal da APP do Rio Padeco, à montante da futura captação da CEDAE 

no Rio Caranguejo. Outra ação deliberada se deu pela escolha das linhas de pesquisa 

que serão abordadas em apoio à pesquisa, focando no sistema lagunar, sua dinâmica e 

interação com o mar. No monitoramento quali-quantitativo que será realizado, foi possível 

incorporar os anseios do grupo de trabalho criado em 2018 para elaboração do projeto de 

monitoramento da sub-bacia, com a definição de pontos de coleta para complementar as 

lacunas do órgão ambiental estadual, INEA.  

O Subcomitê participou, através de seus coordenadores, de Ecobs e Encobs realizados 

no período. 

Também foi criado um grupo de whatsapp (atualmente com 50 participantes) que reúne, 

além de membros e ex-membros, outros atores da região interessados no tema de 

trabalho do Subcomitê e servindo, também, para uma maior divulgação da atuação do 

próprio subcomitê, tão necessária a nós. 

Como principal pendência, podemos destacar que o subcomitê ainda carece de 

visibilidade perante a sociedade e poder público municipal. Embora tenhamos membros 

das secretarias pertinentes, os gestores municipais não consultam o colegiado para 

discutir as intervenções que afetem os recursos hídricos e, desta forma, acabamos 

tomando ciência pela mídia ou por terceiros. Por outro lado, a falta de visibilidade perante 

a sociedade e a carência de instituições de pesquisa em nossa área de atuação são 

fatores que dificultam o desenvolvimento das discussões por um quórum mais qualificado 

tecnicamente.  

Também pendente é a total falta de resposta às nossas solicitações de informações à 

Cedae, que deste a instalação do Sucomitê nunca nos deu o retorno devido.  
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IV.4. Relatório Simplificado Subcomitê Jacarepaguá 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Subcomitê 

Jacarepaguá 

Referência:  Biênio 2018-2020 

 
Durante o mandato vigente, o subcomitê buscou a todo tempo integrar os esforços do 

poder público, usuários e sociedade civil para viabilizar as ações deliberadas no âmbito 

do subcomitê. Em 2018, foi deliberada a utilização de R$500.000,00 para a atualização 

do Plano Municipal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro, nas modalidade de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Foi realizado um convênio entre o 

Comitê Baía de Guanabara e a Fundação Instituto das Águas – Rio Águas, repassando o 

valor supracitado, e esta complementou com o recurso necessário para a ação, que foi 

orçado em R$1.037.162,23. 

Uma questão muito discutida no subcomitê e por isso deve ser destacada, é a 

preocupação com a ocupação urbana das Vargens Grande e Pequena, que são 

riquíssimas em fauna e fornecem inúmeros serviços ambientais a região. O subcomitê 

apoiou a proposta de criação de Unidades de Conservação na região das Vargens por 

meio de carta, além de se reunir com o secretário de Meio Ambiente para reafirmar o que 

vinha sendo defendido pela Subsecretaria de Meio Ambiente do município e se 

posicionar contra o plano de estruturação urbana na região. 

No âmbito dos macroprogramas do CBH-BG, o subcomitê focou em ações na região do 

Canal das Taxas, deliberou pela elaboração de projeto executivo de manejo florestal na 

APP do canal com foco na remoção de exóticas e no campo de pesquisa, destaca-se o 

apoio financeiro para o desenvolvimento de estudos em fitorremediação de 

contaminantes de água e áreas inundáveis versus planejamento urbano. No 

monitoramento quali-quantitativo, o subcomitê indicou pontos de análise no Rio do 

Sacarrão, Rio Paineiras, Rio Vargem Grande, Canal de Sernambetiba, Canal do Portelo, 

Canal das Taxas, Lagoinha, Rio do Engenho Novo, Rio do Anil e Rio Tijuca. Para a 

macroação saneamento deliberou pelo saneamento ecológico em comunidades da 

região, construção de captações de tempo seco através de uma parceria com a CEDAE 
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além de um estudo de solução ecológica para mitigação da poluição no Canal das Taxas.  

Como principal pendência destaca-se que o subcomitê ainda carece de maior visibilidade 

perante a sociedade. Embora seu quórum seja qualificado, com membros de grande 

capacidade técnica, a execução dos projetos que são discutidos no âmbito do subcomitê 

não são abraçados pela comunidade por não chegar ao seu conhecimento.  

 

IV.5. Relatório Simplificado Subcomitê Oeste 

 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Subcomitê Oeste 

 

Referência:  Biênio 2018-2020 

 
Durante o mandato vigente, o subcomitê enfatizou a importância da discussão em seu 

território sobre saneamento e educação ambiental. No âmbito do saneamento, um tema 

sempre constante em pauta é o recebimento de grandes cargas poluidoras nos corpos 

hídricos da região, bem como sua origem e consequências. O subcomitê também trouxe 

à discussão a segurança hídrica em sua região e os problemas relacionados ao 

abastecimento pelo sistema Guandu, que abastece a maior e mais densa parcela da 

RMRJ, incluindo a cidade do Rio de Janeiro e grande parte da baixada fluminense. Por 

isso o subcomitê criou um grupo de trabalho de saneamento, com intuito de avaliar os 

impactos, causas e consequências destas ações e propor melhorias ao subcomitê. 

Entendendo ainda a importância do tema saneamento, propôs ao subcomitê e 

posteriormente ao CBH-BG, a criação de uma Câmara Técnica de Saneamento. 

Outro tema constante em suas reuniões refere-se à educação ambiental e sua 

importância na formação de cidadãos conscientes e críticos, com uma nova mentalidade 

em relação a como usufruir e preservar seus recursos naturais. Entendendo a relevância 

do assunto, o subcomitê criou um Grupo de Trabalho de Educação Ambiental e 

Mobilização, que reconhecendo a importância da educação ambiental no ambiente 
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escolar, elaborou um formulário para as escolas municipais de sua região afim de se 

obter um diagnóstico sobre o que tem sido realizado nas escolas em relação à educação 

ambiental.  

Outro ponto de destaque, refere-se a atuação do subcomitê frente a possibilidade de 

construção do Autódromo Internacional do Rio de Janeiro na área onde está localizada a 

Floresta do Camboatá, no bairro de Deodoro. Percebendo os grandes impactos que a 

construção do empreendimento traria, levou o tema ao Comitê Baía de Guanabara, que 

criou um grupo de trabalho (GT Licenciamento) para avaliar o EIA/RIMA do Autódromo, 

se posicionando contrário à instalação do empreendimento. 

No âmbito dos macroprogramas do CBH-BG, o subcomitê deliberou pela elaboração de 

projeto para criação de Unidade de Conservação no entorno da Rebio Tinguá e no 

campo de pesquisa, destaca-se o apoio financeiro para o desenvolvimento de pesquisas 

na área de governança e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão. No monitoramento 

quali-quantitativo, o subcomitê indicou os rios Carioca, Acari, Sarapuí, Botas, Iguaçu, 

Sapucaia, Tinguá e Saracuruna. Para a macroação saneamento indicou a implantação de 

sistemas ecológicos em áreas desprovidas de sistemas de esgotamento sanitário, obras 

para reformas de ETEs nos municípios de Magé e Nova Iguaçu, além de videoinspeção 

em galerias de águas pluviais na bacia do Rio Carioca, com objetivo de detectar 

lançamentos irregulares de esgotos sanitários. 

Em 2018, o subcomitê deliberou pelo uso de R$250.000,00 na atualização do Plano de 

Saneamento do município de Magé (água e esgoto) e outros R$250.000,00 para 

atualização do Plano de Saneamento do município de Nova Iguaçu (água e esgoto). 

Como principal pendência destaca-se a ausência de algumas prefeituras no subcomitê, 

que poderiam participar e colaborar, através de seu conhecimento do território, com 

informações e propostas de melhorias para seu município e, consequentemente, da 

porção Oeste da região hidrográfica. Outro ponto de dificuldade é a pouca visibilidade do 

subcomitê perante a sociedade. 
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IV.6. Relatório Simplificado Subcomitê Leste 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Subcomitê Leste 

 

Referência:  Biênio 2018-2020 
 

O colegiado manteve de forma recorrente em suas discussões o fato de que cerca de 

80% dos recursos arrecadados pelo CBH-BG provém da sub-região Leste, havendo a 

necessidade de considerar uma maior aplicação dos recursos nessa área, haja vista sua 

fundamental importância para o abastecimento da porção leste da Baía de Guanabara, 

incluindo a população pertencente à área de atuação dos subcomitês lagunares Maricá-

Guarapina (Inoã e Itaipuaçu) e Itaipu-Piratininga, além da Ilha de Paquetá. 

O Subcomitê, através de sua atuação ativa se posicionando contra a possibilidade de 

transposição da água do município de Tanguá para Maricá, com a construção de uma 

barragem que afetaria uma extensa área no município; contribuiu para a modificação do 

projeto, de modo que haja apenas a captação de água diretamente no manancial para 

complementação do abastecimento de Maricá. 

Na medida em que os recursos do FUNDRHI foram sendo liberados, o subcomitê deu 

sequência na discussão das propostas que lhe cabiam para os macroprogramas do CBH-

BG, incluindo infraestrutura verde, onde foi deliberado pelo aporte de recursos no valor 

de R$251.958,35 para o projeto Produtor de Água da Bacia do Rio Guapi-Macacu, em 

parceria com a SEAS e ANA, o qual prevê a restauração de 47 hectares, beneficiando 

diretamente 100 proprietários rurais, associações de produtores e comitê gestor da 

microbacia. Foram apontadas as áreas 10 prioritárias para a execução do pagamento por 

serviços ambientais (PSA), assim como sua modalidade diferenciada, que considerará os 

usos múltiplos, permitindo que as unidades familiares continuem produzindo de forma 

sustentável. 

Para o macroprograma monitoramento quali-quantitativo, foram estabelecidos na sub-

bacia 23 pontos de coleta ao longo da calha dos rios Guapiaçu, Macacu, Rabelo, 

Cassiano e Caceribu, suprindo uma lacuna existente para a rede de monitoramento do 

INEA. Desta forma, o colegiado estará garantindo que esses importantes mananciais de 
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abastecimento sejam monitorados trimestralmente pelos próximos 3 anos, com a análise 

dos parâmetros do Índice de Qualidade da Água (IQA) e medição da vazão. 

Em relação à coleta e tratamento de esgoto sanitário, ao longo de 2018 e 2019 o 

colegiado deliberou pela aplicação do recurso disponível de R$500.000,00 em projeto de 

saneamento rural com adoção de fossas sépticas e filtro anaeróbio. Porém, com a 

liberação de novos recursos do FUNDRHI para o CBH-BG, o projeto foi ampliado com a 

definição de áreas prioritárias definidas na sub-bacia pelo subcomitê, no sentido de 

implementar solução ecológica de saneamento, somando ao todo o investimento de 

R$2.755.918,34. 

Outra ação deliberada se deu pela escolha das linhas de pesquisa que serão abordadas 

em apoio à pesquisa, focando no sistema lagunar, sua dinâmica e interação com o mar. 

No monitoramento quali-quantitativo que será realizado, foi possível incorporar os 

anseios do grupo de trabalho criado em 2018 para elaboração do projeto de 

monitoramento da sub-bacia, com a definição de pontos de coleta para complementar as 

lacunas do órgão ambiental estadual, INEA.  

Como principal pendência, podemos destacar que o subcomitê carece uma maior 

mobilização de sua plenária. A extensão do território da sub-bacia pode ser encarado 

como o principal motivo para a dificuldade para um maior engajamento na participação 

em reuniões do colegiado, assim como em reuniões do CBH-BG, que sempre ocorrem na 

capital fluminense, havendo a necessidade de se buscar caminhos para superação do 

problema. 

 

IV.7. Relatório Simplificado Câmara Técnica de  Instrumentos de Gestão - CTIG 

Assunto:  Principais ações e temas tratados na Câmara Técnica 

de  Instrumentos de Gestão - CTIG 

Referência:  Biênio 2018-2020 

 
Trata-se da relação das principais ações deliberadas, encaminhamentos e 

pendências relacionadas à CTIG em referência ao biênio de 2018-2020. 
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1) Principais atividades: 

 Realização de 10 reuniões até a presente data 

25/07/2018; 30/08/2018; 21/09/2018; 24/01/2019; 01/04/2019; 25/07/2019; 

28/08/2019; 10/12/2019; 21/01/2020; 14/05/2020 

 Análise e contribuições ao TdR do Plano de Atualização e Complementação 

do Plano de Recursos Hídricos da RH-V; 

 Coordenação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Atualização e 

Complementação do Plano de Recursos Hídricos da RH-V; 

 Coordenação da Comissão Técnica de Informação Geográfica e Interação 

Social do CBH-BG. 

2) Principais encaminhamentos: 

 Tratar da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no ano de 2020, 

conforme minuta de ata de 21/01/2020. 

3) Principais pendências: 

 Aprovação das atas das reuniões de 01/04/2019; 25/07/2019; 28/08/2019; 

10/12/2019; 21/01/2020; 14/05/2020; 

 Apresentação do Plano de Trabalho da Infraestrutura de Dados Espaciais 

da Baía de Guanabara - IDEBG; 

 Andamento nas tratativas sobre o tema da cobrança, conforme encaminhado.
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IV.8. Relatório Simplificado Câmara Técnica Institucional Legal - CTIL 

Assunto:  Principais ações e temas tratados na Câmara Técnica 

Institucional Legal - CTIL 

Referência:  Biênio 2018-2020 

 
Trata-se da relação das principais ações deliberadas, encaminhamentos e 

pendências relacionadas à CTIL em referência ao biênio de 2018-2020. 

1) Principais atividades: 

 Realização de 22 reuniões até a presente data 

17/07/2018; 29/08/2018; 25/09/2018; 09/10/2018; 26/10/2018; 09/11/2018; 

21/11/2018; 24/01/2019; 11/02/2019; 26/02/2019; 02/04/2019; 18/06/2019; 

30/07/2019; 08/08/2019; 16/09/2019; 01/10/2019; 19/11/2019; 04/12/2019; 

09/01/2020; 29/01/2020; 13/05/2020; 21/05/2020 

 Elaboração e análise de Resoluções pertinentes ao CBH-BG como, por 

exemplo a resolução do Plano de Aplicação Plurianual do CBH-BG 2019-

2022; 

 Revisão do Regimento Interno do CBH-BG; e 

 Elaboração e avaliação do calendário eleitoral do CBH-BG. 

2)  Principais encaminhamentos: 

 Foram encaminhadas à plenária do CBH-BG 37 (trinta e sete) resoluções, 

entre elas: 

 Resolução CBH-BG n.º 53/2018 que dispõe sobre a criação do Grupo de 
Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG; 

 Resolução CBH-BG n.º 59/2019 que dispõe sobre o remanejamento de 
recursos financeiros oriundos da cobrança em Ações de Saneamento; 
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 Resolução CBH-BG n.º 62/2019 Complementação-Plano-de-Recursos-
Hídricos-BG; 

 Resolução CBH-BG n.º 64/2019 Aprova o Plano de Aplicação Plurianual – 
PAP 2019/2022 do CBHBG; 

 Resolução CBH-BG n.º 89/2020 Conclusão das Eleições. 

3) Principais pendências: 

 Aprovação das atas de 2019 e 2020 

 

IV.9. Relatório Simplificado Grupo de Trabalho de Acompanhamento Plano de 

Bacia  

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Grupo de Trabalho 

de Acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos - 

GTA Plano 

Referência:  Biênio 2018-2020 

 
Trata-se da relação das principais ações deliberadas, encaminhamentos e 

pendências relacionadas ao GTA-Plano, criado através da Resolução CBH-BG n.º 

72 de 10 de outubro de 2019, alterada pela Resolução n.º 80/2019. 

1) Principais atividades: 

 Realização de 09 reuniões até a presente data 

11/11/2019; 22/01/2020; 13/02/2020; 09/04/2020; 30/04/2020; 15/05/2020; 

05/06/2020; 08/06/2020; 23/06/2020 

 Aprovação do Produto 1 - Plano de Trabalho; 

 Realização de oficinas participativas para construção do diagnóstico; 
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 Análise do Produto 2 - Diagnóstico - Tomos I e II 

 Publicação de produtos e apresentações no site do CBH-BG seção projetos 

- Plano de recursos Hídricos e de link de acesso à documentos referentes 

ao contrato. 

2) Principais encaminhamentos: 

 Aprovação do Produto 1 - Plano de Trabalho; 

 Realização das oficinas virtuais para construção do diagnóstico 

 

3) Principais pendências: 

 Aprovação da ata da reunião de 23/06/2020; 

 Complementar os contatos dos indicados para a rodada de entrevistas e 

oficinas complementares 

 

IV.10. Relatório Simplificado Grupo de Trabalho - Chorume 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Grupo de 

Trabalho - Chorume 

Referência:  Biênio 2019-2020 

 
O GT Chorume foi instituído em outubro de 2018 em razão de uma denúncia recebida 

pelo Comitê Baía de Guanabara, tendo suas atividades prorrogadas até outubro de 2020. 

Desde então, o grupo vem trabalhando na análise de 03 principais fatores: o lançamento 

in natura de chorume nos corpos hídricos e na Baía de Guanabara pelos lixões da região 

hidrográfica; o lançamento de chorume nos corpos hídricos pelos aterros sanitários 

confrontando com o licenciamento ambiental e outorga de diluição; o tratamento 
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combinado de chorume produzido nos aterros sanitários em ETEs na região hidrográfica. 

O GT produziu um documento demonstrando a situação dos aterros e lixões da região 

hidrográfica e denunciando empresas que despejam chorume nos corpos hídricos da 

região. Essas informações foram enviadas ao CAO Meio Ambiente e GAEMA através da 

Carta CBH-BG n° 48/2019, para que o Ministério Público tomasse conhecimento do que 

estava ocorrendo na região hidrográfica V sobre o assunto. Desde então o MP e o 

Comitê Baía de Guanabara, através do GT Chorume, vem trabalhando conjuntamente 

para solucionar os problemas relacionados ao despejo de chorume nos corpos hídricos e 

zona costeira.  

A atuação conjunta do MP e GT rendeu a instauração de inquéritos e ajuizamento de 

ações civis públicas para apurar as informações levantadas pelo GT. Em agosto de 2019 

foi realizada uma reunião conjunta do MP com o GT Chorume e CBH-BG, onde estiveram 

presentes os promotores naturais que atuam nas demandas referentes ao tema. No 

encontro foi deliberado um calendário de visitas aos principais aterros da região 

hidrográfica, com o acompanhamento do promotor natural do município, para que fossem 

analisadas suas condições de operação. 

Até o momento o GT visitou o CTR São Gonçalo, CTR Rio, Aterro de Bongaba e CTR 

Nova Iguaçu, sendo produzidos novos documentos a partir das novas informações 

oportunizadas pelas visitas. Agora, o GT visitará as ETEs da região que realizam 

tratamento combinado de esgotos sanitários e lixiviados. 

Como principal pendência podemos destacar a realização das visitas às ETEs e outros 

aterros considerados importantes pelo GT. Em razão da pandemia causada pelo novo 

coronavirus, as visitas precisaram ser interrompidas, e considerando que as atividades do 

GT têm um prazo para serem concluídas, os trabalhos poderão ser prejudicados em 

parte.
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IV.11. Relatório Simplificado Grupo de Trabalho - Licenciamento 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Grupo de Trabalho 

de Licenciamento Ambiental - GT Licenciamento 

Referência:  Biênio 2018-2020 

 

 
Trata-se da relação das principais ações deliberadas, encaminhamentos e 

pendências relacionadas ao GT Licenciamento, criado através da Resolução CBH-

BG n.º 70 de 26 de junho de 2019. 

1) Principais atividades: 

 Realização de 04 reuniões até a presente data 

16/12/2019; 22/01/2020; 28/01/2020; 04/03/2020 

 Análise do EIA/RIMA do empreendimento do novo autódromo do município 

do Rio de Janeiro 

2) Principais encaminhamentos: 

 Parecer Técnico n.º 01/2019 sobre a análise do EIA/RIMA do 

empreendimento do novo autódromo do município do Rio de Janeiro 

encaminhado ao INEA. 

 

3) Principais pendências: 

 Análise do EIA/RIMA e elaboração de parecer do projeto de revitalização da 

ciculação hidrodinâmica da Baía de Guanabara (dragagem do canal de São 

Lourenço), recebido em agosto de 2019. 
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IV.12. Relatório Simplificado Grupo de Trabalho de Segurança Hídrica 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Grupo de Trabalho 

de Segurança Hídrica 

Referência:  Biênio 2018-2020 
 

O GT de Segurança Hídrica (GTSH) foi criado em outubro de 2018 com o objetivo de 

elaborar e encaminhar proposta de alternativas viáveis para o reforço hídrico no 

abastecimento de água do trecho leste da Baía de Guanabara, sem dissociar estudos e 

propostas já apresentados nos Planos de Bacia da Baía de Guanabara e Plano Estadual 

de Recursos Hídricos, de outras passíveis e possíveis de colaborar com a solução do 

problema de maneira ambientalmente harmônica e técnica. 

Para alcance do objetivo, ao longo das plenárias do GT se deu o aprofundamento de 

debates para elaboração de um diagnóstico atualizado do abastecimento, captação, 

consumo e perdas, planos de saneamento básico e evolução populacional. 

O GTSH, em conjunto com o Subcomitê do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina, trouxe a 

Sanemar para discutir a proposta de transposição da água do município de Tanguá, com 

a construção de uma barragem que afetaria uma extensa área no município vizinho. 

Neste sentido, o grupo sempre se posicionou contra a possibilidade da barragem, 

fortalecendo a opinião pública para modificação do projeto, que foi posteriormente 

retificado para apenas captar 100L/s de água diretamente no manancial (Rio Tanguá) 

para complementação do abastecimento de Maricá.  

A todo o momento, o GT se engajou para discutir e propor junto à Subsecretaria de 

Segurança Hídrica da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), alternativas 

complementares para o abastecimento do trecho leste da Baía de Guanabara. Para 

tanto, foram conduzidas apresentações sobre síntese de estudos, debate e troca de 

informações, consenso sobre o domínio das informações sobre o sistema (CEDAE), 

atualização deste no cenário atual e apontamento para um diagnóstico atualizado do 

abastecimento, captação, consumo e perdas, planos de saneamento básico, evolução 

populacional etc. 
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Com a evolução dos debates, houve proposta de estudo para o aproveitamento das 

águas residuais da ETA Laranjal, assim como a elaboração de um Plano de 

Gerenciamento de Riscos de desabastecimento/Contingência Hídrica, havendo empenho 

de seus membros para a construção deste documento. O plano tem como objetivo 

elaborar critérios, seleção e detalhamento de intervenções estratégicas com a definição 

das principais intervenções estruturantes da Região (Sistemas Adutores, Canais, Eixos 

de Integração e Barragens), de natureza estratégica e relevância regional, necessárias 

para garantir a oferta de água para o abastecimento humano e para o uso em atividades 

produtivas e reduzir os riscos associados a eventos críticos (secas e cheias). 

No entanto, posteriormente o GT foi informado pela SEAS que o governo estadual estaria 

iniciando a discussão para elaboração de um plano de segurança hídrica para o Estado 

do Rio Janeiro e que as contribuições do GTSH deveriam ser incorporadas. No entanto, a 

partir disso, não houve inserção do grupo nas discussões que se sucederam. 

Em sua última reunião, conduzida na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 

novembro de 2019, o GTSH convidou o renomado Prof. Jerson Kelman, que apresentou 

os três desafios da gestão dos recursos hídricos no Brasil: Segurança hídrica no 

semiárido e nas regiões metropolitanas, coleta e tratamento de esgotos para melhorar a 

saúde da população e dos rios e conflitos aparentes e ocultos pelo uso dos recursos 

hídricos. Na ocasião, houve uma rica e profunda discussão sobre as alternativas para 

superação das fragilidades observadas para a segurança hídrica no Estado do Rio de 

Janeiro. 
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IV.13. Relatório Simplificado Grupo de Trabalho de Acompanhamento Contrato de 

Gestão 

Assunto:  Principais ações e temas tratados no Grupo de Trabalho 

de Acompanhamento Contrato de Gestão 

Referência:  Biênio 2018-2020 
 

 

Introdução 

O Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Contrato de Gestão do CBH-BG foi criado 

em 2018 com o objetivo de acompanhar as ações da Delegatária do Comitê – AGEVAP -, 

tendo como eixo deste acompanhamento o Contrato de Gestão e as atribuições do GT 

inscritas nos Documentos balizadores do GT. O GT constituiu-se tendo como 

Indicadores:  

O Grupo foi constituído em Plenárias do CBH-BG com representes dos três setores que 

integram o Comitê: Sociedade Civil – Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil); Poder Público – 

José LeonÍdio Santos (FIOCUZ) e Usuários – Halphy Rodriges (Águas de Niterói) 

 

PERCURSO METODOLÓGICO DE TRABALHO 

O GTACG realizou as suas atividades a partir das seguintes bases metodológicas: 

 

Quanto a Dimensão do Trabalho dos integrantes do GT: 

 Identificação do perfil/experiência/saberes dos integrantes do GT 

 Divisão de tarefas a partir do perfil 

 Decisões por consenso 

 Diálogos permanentes entre integrantes do GT 

 

Quanto a Dimensão de Articulação com o Comitê: 

 Diálogos contínuos com Presidência do Comitê 

 Tentativas contínuas de diálogos com AGEVAP e INEA 

 Presença de pelo menos um integrante em todas as Plenárias 

 Presença de pelo menos um integrante nas reuniões de Diretoria ampliada 
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Quanto a Dimensão de Análise Documental 

 Busca de documentos para além dos Relatórios disponibilizados pela Delegatária 

 Leitura “ transversal”, articulando os Relatórios e Documentos disponibilizados 

pela Delegatária com os Documentos das deliberações do Comitê 

 

Avaliação do GT no que se refere às Ações da Delegatária 

 Dificuldade no acesso às informações através do site do Comitê 

 Ausência de interlocutor permanente nos Diálogos com a AGEVAP   

 Diálogos com INEA não efetivados 

 Ausência de Plano de Trabalho da Delegatária 

 Imprecisão na Matriz de Fluxo de Informações 

 Ausência de Matriz de Indicadores de Eficiência, Efetividade e Eficácia para as 

ações da Delegatária 

 Questionários de Avaliação com poucos subsídios 

 Ausência de Plano de Trabalho para cada funcionário ( ou não disponibilização 

dos mesmos para o GT) 

 Imprecisão na Matriz de Fluxo de Informações 

 Ausência de Matriz de Indicadores de Eficiência, Efetividade e Eficácia para as 

ações da Delegatária 

 Não atendimento ao item das atribuições do GT no que se refere à participação do 

GT quando da assinatura dos  Termos Aditivos 

 

Indicativos do GT para o melhoramento das ações da Delegatária  

 

Indicador 1.  Disponibilização e Atualização de Informações 

 Disponibilização e atualização das informações no site do Comitê 

progressivamente inseridas.  

 Necessidade do site ter uma interface mais “intuitiva” e com informações mais 

organizadas 

 Necessidade de informações no site estarem com linguagem acessível a todos os 

públicos 

 Necessidade de espelhar informações do site da AGEVAP para site do Comitê 

 Boletim Digital com linguagem acessível a todos os públicos  
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 Relatório digital sobre a Bacia com facilidade de busca para todos os públicos e 

com linguagem acessível a todos os públicos 

 

Indicador 2. Controle Social 

Para que o Comitê possa ter uma ação de Controle Social mais efetiva é necessário que 

a Delegatária apresente Matriz de Indicadores de Eficiência, Eficácia e Efetividade e que 

esta Matriz seja aprovada no âmbito do Comitê e que a Delegatária elabore um Plano de 

Trabalho Geral e um Plano de Trabaho para  cada um dos funcionários designados para 

o Comitê . 

 

Indicador 3. Reconhecimento Social 

A estruturação dos itens da Pesquisa de Satisfação deverá ser precedida por amplo 

levantamento de demandas e sugestões dos membros do Comitê 

A Pesquisa de Satisfação, para ser pertinente, precisaria dialogar com o Plano de 

Trabalho da Delegatária. 

 

Indicador 4. Acompanhamento da aplicação dos recursos do FUNDRH 

É necessário que na Planilha Financeira a Delegatária apresente, de forma clara: 

 Recursos destinados para Atividades-Meio 

Recursos destinados para Atividades-Fim 

Recursos destinados ao pagamento de cada um dos Funcionários para o Comitê com 

tabela de horas e produtos  

 

OBS: A partir de Solicitação da Diretoria do Comitê, este Grupo também elaborou um 

breve Relatório acerca do Distrato relacionado à AAGB, solicitado pelo INEA ao Comitê. 
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ANEXO 

RELATÓRIO SINTÉTICO DAS PRINCIPAIS AÇÕES EM ANDAMENTO NO 

CBH-BG AO FINAL DA GESTÃO 2018/2020. 

 
1) Quadro Síntese dos Encaminhamentos 

A diretoria do CBH-BG solicitou a secretaria executiva que estrutura-se quadro síntese de 

encaminhamentos realizados em todas as instâncias do Comitê, identificando os 

responsáveis e prazos para conclusão das mesmas. 250 (Duzentos e cinquenta) 

encaminhamentos foram lançados no quadro a partir de Janeiro de 2020.   

Necessidades: 

 revisar os itens lançados e verificar se os textos correspondem as demandas 
solicitadas; 

 após quadro revisado lançar prazo de conclusão para todos os itens relacionados; 

 acompanhar o lançamento dos novos encaminhamentos das próximas reuniões; 

 fechar com o gerente (secretaria executiva) os procedimentos e fluxos para 
atualização do quadro e repasse do mesmo a diretoria, coordenações e plenárias;   

 observar o cuidado na construção dos textos dos encaminhamentos, pois dão 
margem a entendimentos ou interpretações errôneas se mal descritos; 

É preciso formalizar a rotina de atualização do quadro pela secretaria executiva para 

envio a diretoria toda quinta-feira, para que haja tempo de avaliação e preparo de 

orientações para as reuniões de diretoria as segundas-feiras e diretoria ampliada 

quinzenalmente.  

É preciso acompanhar e divulgar através de informativo mensal, para a plenária, o que 

andou, está pendente e o que foi concluído. Tarefa da secretaria executiva.   

Orientar todas as instâncias que nas reuniões virtuais, é necessário que os 

encaminhamentos sejam lançados no chat da videoconferência, antes de passar para o 

próximo item de pauta, a fim de não deixar dúvidas sobre o solicitado e acordado.  
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2) Estruturação Reuniões Virtuais (Diretoria, Diretoria Ampliada, 

Subcomitês, CTs, Gts) 

 

 Acompanhar se as reuniões estão acontecendo, se os encaminhamentos estão 

sendo registrados e se está havendo algum problema com a participação dos 

membros;   

 Orientar os coordenadores, por meio de email enviado pela secretaria executiva, 

que a pauta das reuniões devem prioritariamente observar a estrutura dos 

Macroprogramas, assim como, os encaminhamentos também devem ter uma 

legenda que os associe a qual Macroprograma estão ligados. 

 Orientar os coordenadores, que neste momento evitem incluir muitos pontos nas 

pautas, para que a secretaria executiva não fique mais sobrecarregada com 

grande quantidade de ações que necessitam ser encaminhadas;   

3) Quadro Síntese Macroprogramas  

 fechar com o gerente (Kleiton) da secretaria executiva os procedimentos e fluxos 
para atualização do quadro síntese dos Macroprogramas e repasse do mesmo a 
diretoria, coordenações e plenárias; 

 Acompanhar o cumprimento dos prazos e as dificuldades existentes para 
fechamento dos TdRs; 
 

Macroprograma Saneamento 

 

Carta, Fluxo e Questionário 

É preciso fazer chegar a todos os coordenadores, para ciência, a minuta de 

carta e questionário preparada pela Amanda para envio aos municípios para 

consulta sobre áreas com interesse para intervenção (obras ou projetos).  

Já foi repassada informação a secretaria executiva, que ao final do mês de 

maio, os técnicos do Escritório de Projetos devem apoiar a identificação de 

áreas para implementação das intervenções de saneamento ecológico junto 

aos Subcomitês que ainda não conseguiram definir, assim como, elaborar 

material necessário para consultar as prefeituras a cerca da viabilidade de 

implantação nos locais identificados (mapas, caracterização do lote, carta para 

os municípios, autorizações, etc.). Não encontrei este item no quadro de 

encaminhamentos. 
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Educação Ambiental 

Plano de Educação Ambiental - Leandro ficou de enviar síntese do Escopo do 

Tdr e cronograma para avaliação e aprovação da diretoria. 

Projetos - Ficou-se de avaliar melhor texto para composição de valor mínimo e 

máximo de cada proposta por subcomitê; incluir o item Produtos na ficha de 

apresentação da proposta; solução para professores (pessoas físicas poderem 

receber recurso); 

Pesquisa 

OK   

Monitoramento da Qualidade da Água 

OK 

Infraestrutura Verde 

OK, pendência Leste 

Instrumentos de Gestão / Diagnósticos 

Este Macroprograma parece que apresenta pendências em três Subcomitês. O 

Leste, Rodrigo de Freitas e CLIP não informaram suas propostas.  

Comunicação 

Estamos aguardando informações oficiais da secretaria executiva, assim como 

os avanços dos seguintes itens: 

o Contratação de profissional de comunicação incluso no Escritório de 

Projetos; 

 

o Revisão do Edital Plano de Comunicação - Retirar do Edital de Plano de 

Comunicação os itens Site e Plataforma e transferir para o Edital de Ações 

emergenciais. e revisão cronograma (10 meses); 

 

o Revisão do Edital de Ações Emergenciais a partir dos itens solicitados e 

produção de documento síntese com quadro de sugestão para reprodução 

e cronograma para reunião diretoria ampliada;  

 Audiovisual 

 Folheteria 

 Boletins Mensais  
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 Site 

 Brindes 

 Assessoria de Imprensa 

 

Editais/ Atos Separados: 

 layout do espaço físico - impressão e confecção de estrutura de 

suporte; 

 

 impressão de atlas - Ato futuro para impressão 

 

Informativo dos Macroprogramas - Periodicidade Mensal para os membros do 

CBH-BG e Subcomitês;  

 

Orientação:  

Todos os editais e/ou Atos Convocatórios que ficarem prontos para 

publicação no período de Isolamento Social, deverão aguardar a liberação 

do estado de isolamento por parte do governo, a fim de que documentos 

exigidos nos processos licitatórios e que encontrem-se vencidos neste 

período, possam ser retirados em cartório e outros locais sem nenhum 

prejuízo aos participantes. 

 

  

5)  Escritório de Projetos 

 Avaliação do Relatório de Territorialidade Hídrica por Subcomitê; 

 Acompanhar andamento do GT de Avaliação do EP e os produtos 

necessários para Avaliação dos técnicos; 

 

Ficou acordado também que para a fase 2 do Plano de Trabalho do Escritório de 

Projetos: 

 Os técnicos do escritório de projetos deverão apoiar a identificação de áreas 

para implementação das intervenções de saneamento ecológico junto aos 

Subcomitês que ainda não conseguiram definir e elaborar material 

necessário para consultar as prefeituras a cerca da viabilidade de 

implantação (mapas, caracterização do lote, carta para os municípios, 

autorizações, etc.). 
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Obs: Precisamos saber a data de entrada de cada técnico e saída de alguns. 

Assim como  saber também o saldo financeiro com a não contratação do 

restante da equipe. 

 

6)  Subcomitês  

No caso dos Subcomitês é importante que a secretaria executiva a partir do 

relatório sintético possa municiar a diretoria de informações através da feitura de 

um quadro de registro de avanços e pendências.. 

Obs: O relatório sintético de no máximo 2 folhas deverá ser feito pelo técnico da 

secretaria executiva que acompanha o referido Subcomitê em parceria com a 

coordenação do mesmo e o diretor de origem.  

 

7) CTs - (CTIL e CTIG)  

No caso das 02 CTs é importante que a secretaria executiva a partir do relatório 

sintético possa municiar a diretoria de informações através da feitura de um quadro 

de registro de avanços e pendências.  

Obs: O relatório sintético de no máximo 2 folhas deverá ser feito pelo técnico 

da secretaria executiva que acompanha a referida CT em parceria com a 

coordenação da mesma. 

 

GRUPOS DE TRABALHO  

No caso dos GTs é importante que a secretaria executiva a partir do relatório 

sintético possa municiar a diretoria de informações através da feitura de um quadro 

de registro dos avanços e pendências. 

 

8)   GT Plano - Ações em andamento e cronograma - José Paulo  

A diretoria necessita realizar reunião com o Coordenador do GT para ser atualizada 

sobre os principais produtos já apresentados, próximos passos, síntese do número 

de reuniões e cumprimento do cronograma. 
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9)  GT Chorume - Ações discutidas e ações pendentes - Miguel   

A diretoria necessita realizar reunião com o Coordenador do GT para ser atualizada 

sobre os principais produtos já apresentados, próximos passos, síntese do número 

de reuniões e cumprimento do cronograma. 

 

10) GT Segurança Hídrica -  João Alberto  

A diretoria necessita realizar reunião com o Coordenador do GT para ser atualizada 

sobre os principais produtos já apresentados, próximos passos, síntese do número 

de reuniões e cumprimento do cronograma. 

 

11) GT Acompanhamento Contrato de Gestão - Jacqueline 

A diretoria deve avaliar o relatório do GT de Acompanhamento do Contrato de 

Gestão e dar os encaminhamentos necessários. Deve ser avaliado o fluxo de 

encaminhamento do relatório do GT se passa pela aprovação da diretoria antes de 

ser encaminhado a Entidade Delegatária e ao INEA.  

 Deve ser avaliado a Prestação de Contas; 

 Deve ser observado as contribuições para avaliação da Entidade 

Delegatária. 

 

Obs: A diretoria deve sistematizar as contribuições para Melhoria no Contrato 

de Gestão e encaminhar a CTIL para avaliação. 

 

Observar encaminhamentos (138 a 141) solicitados pela Jacqueline e Marcos 

Sant Anna na reunião de 20.04.20 

12)  GT Licenciamento - Saito 

A diretoria necessita realizar reunião com o Coordenador do GT para ser atualizada 

sobre os principais produtos já apresentados, próximos passos, síntese do número 

de reuniões e cumprimento do cronograma. 

13)  GT Avaliação Escritório de Projetos - Izidro 

Ver item 5 
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Na reunião do dia 27.04.20 foi aprovada a resolução nº 87 CBH-BG que cria o 

GTAEP, com prazo de 15 dias para definição de indicadores e metodologia de 

avaliação, tendo a aplicação da 1ª avaliação - final de maio e 2ª avaliação para final 

de agosto; 

Obs: O material produzido pelo GT deverá ser encaminhado para diretoria 

para validação, antes de ser apresentado a secretaria executiva oficialmente. 

 

14)  TACs / Ação Cívil Pública / articulação MP   

 Imunana- Laranjal  

 PDBG 

 Baixada de Jacarepaguá 

 Tanguá/Maricá 

Precisamos de relatório sintético com os pontos relevantes, principais demandas e 

encaminhamentos de cada ação identificada acima. Deverá ser juntada todas as atas 

e documentos em uma única pasta e enviar zipada para a diretoria. 

Obs: Será necessário identificar um técnico na secretaria executiva para em 

parceria com a presidência, juntar os documentos e registrar os 

encaminhamentos. 

15)  Custeio Delegatária 

Precisamos conhecer saldo (Prestação de Contas) 2019 e gastos até abril de 2020 

com recurso do ano passado. 

Obs: A gerência da secretaria executiva deverá intermediar a produção deste 

documento com o setor administrativo financeiro da Entidade Delegatária em 

Resende para produzir material necessário e juntar os documentos devidos. 

16)  FFCBH - Assuntos tratados 

Obs: Será necessário identificar um técnico na secretaria executiva para passar 

acompanhar o presidente ou o indicado nas reuniões e reproduzir os encaminhamentos 

para a diretoria e plenária. 
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17)  CERHI 

Obs: Será necessário identificar um técnico na secretaria executiva para passar 

acompanhar o presidente ou o indicado nas reuniões e reproduzir os encaminhamentos 

para a diretoria e plenária. 

18) GT Fundrhi 

Obs: Será necessário identificar um técnico na secretaria executiva para passar 

acompanhar o presidente ou o indicado nas reuniões e reproduzir os encaminhamentos 

para a diretoria e plenária. 

19) PAP 

Existe a alegação do INEA que em dezembro de 2019 o saldo solicitado pelo Comitê não 
pôde ser repassado ao CBH-BG em função da necessidade de adequação do PAP e 
aprovação no CERHI. Solicitei ao Kleiton que apurasse com a Caroline se havia 
pendência neste período. Segundo negociações a época, Caroline nos informou que 
havia recebido o saldo correto para inserir na carta de solicitação e pelo que nos consta 
não havia pendência de acerto no PAP.    

Pedimos a Agevap que produzisse Carta ao INEA solicitando resposta oficial do setor 
competente sobre o não repasse do saldo em dezembro de 2019. 

De qualquer maneira no início do ano manifestamos o interesse de adequar a 
estrutura do PAP para base de Macroprogramas. Esta demanda ainda se encontra 
pendente para aprovação pela plenária e envio ao CERHI. 

Também foi solicitado na reunião de diretoria do dia 13.04.20 a construção de um produto 

de gestão financeira intermediário à planilha de excel já apresentada pela secretaria 

executiva e ao produto que será elaborado pela contratada do SIGA. O produto 

intermediário se constituirá de planilhas construídas entre a diretoria e a secretaria 

executiva para subsidiar futuramente o módulo de Gestão Financeira do CBH-BG no 

SIGA e principalmente permitir neste momento, a diretoria do Comitê, acompanhar o que 

vem sendo realizado. Ainda não recebemos retorno desta demanda 

(encaminhamento 117). 

 

 

FIM 


