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APROVAÇÃO 14/01/2021 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO 1 

DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO RIO 2 

DE JANEIRO DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 3 

LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO 4 

DISPONÍVEL – No dia 08 de dezembro de 2020, às 10h, deu-se a Reunião 5 

Extraordinária do GT Plano Municipal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro 6 

por videoconferência com a seguinte pauta: 1. Eleição da coordenação do GT 7 

PMSB RJ; 2. Apreciação das atas; 3. Avaliação da prorrogação de prazo 8 

para conclusão da Etapa 2; 4. Informe sobre o andamento das 9 

solicitações para o diagnóstico;5. Análise preliminar do Produto I. A 10 

reunião teve início às 10h25. 1. Eleição da coordenação do GT PMSB RJ: 11 

Marcos Lacerda pergunta se alguém possui interesse em ajudar na 12 

Coordenação já que na última reunião a Rio Águas abriu mão de tal posição. 13 

Roosevelt Brasil Fonseca, da Agenersa, se manifesta dizendo não ter 14 

condições em assumir a Coordenação em virtude de muito trabalho e poucos 15 

funcionários. Marcos Lacerda apresenta seu próprio nome para coordenar a 16 

reunião caso não haja manifestação de interesse por parte das entidades 17 

presentes. Marcos Lacerda propõe, por votação dos presentes, escolher 18 

alguém para a subcoordenação para suprir um momento de ausência da 19 

coordenação. 2. Apreciação das atas. Carolina Martins projeta a ata do dia 13 20 

de outubro de 2020. Mayná Coutinho pede uma correção na ata sobre o nome 21 

da entidade que representa. Paulo Fonseca aponta uma correção a respeito do 22 

prazo de entrega de produtos em dias corridos. Amanda Braga fala que não 23 

tem conhecimento deste prazo ser em dias corridos. Paulo sugere manter o 24 

prazo, na primeira avaliação, em dias úteis e com a data de três dias corridos a 25 

partir do dia 14. Amanda e Paulo comentam sobre o modo como a contribuição 26 

será enviada. 3. Avaliação da prorrogação de prazo para conclusão da 27 

Etapa 2. Propõe avaliação da prorrogação de prazo para a entrega dos 28 

Produtos da Etapa 2, junto com os Produtos da Etapa 3, sugerida pela 29 

empresa DRZ, em função da falta de elementos necessários, solicitados pela 30 

empresa à CEDAE, através da Carta DRZ nº 297/2020 de 10/11/2020. Amanda 31 

diz não estar ciente da prorrogação do prazo para conclusão da Etapa 2. Paulo 32 

comenta sobre tal solicitação não ter sido feita pela Rio Águas e fala a respeito 33 

das etapas. Sylvana dos Santos conta que a CEDAE possui contato direto com 34 

Agenor, responsável do DRZ e estão sempre em contato para que os prazos 35 

possam ser cumpridos. Paulo pede prioridade no fornecimento de dados para a 36 

execução a Etapa 2 – Diagnóstico existente – água e esgoto, referente as 37 

áreas de Planejamento 1, 2 e 3, pedindo para que ocorra em menos de um 38 

mês. Marcos Lacerda pede para Carolina ou Amanda registrar a solicitação de 39 

Paulo e as falas de Mayná e Sylvana sobre o assunto levantado por Paulo, no 40 

chat da reunião. Frederico Menezes Coelho questiona se o prazo de avaliação 41 

do produto irá aumentar, uma vez que serão dois produtos ao invés de um. 42 

Paulo propõe que o ideal seria a CEDAE liberar, o mais rápido possível, ao 43 

menos as áreas de planejamento 1 e 2 para a empresa produzir e para 44 
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cumprimento de prazo. 5. Análise preliminar do Produto I. Frederico levanta 45 

alguns pontos sobre a pauta 5: Sobre as citações da CEDAE, com base nos 46 

Outorgas de Recursos Hídricos, sobre as vazões e das indústrias com 5 metros 47 

cúbicos por segundo que captam e lançam. Sugere mais detalhes sobre tais 48 

citações, e finaliza apontando um erro conceitual sobre Sistema de Captação 49 

Unitário. Paulo fala sobre a solicitação de entrega dos produtos em arquivos 50 

separados, apresentando cada um de acordo com o orçamento, uma vez que 51 

cada relatório representa um produto dentro do Termo de Referência. Miguel 52 

Fernández pergunta se a Agevap tem algo haver com tais processos discutidos 53 

em reunião. Marcos esclarece que a Agevap serve como secretaria executiva 54 

do Comitê, dando suporte para CBH-BG. Miguel opina a respeito da área de 55 

Influencia do INEA, em relação a Outorga, onde acredita na diferenciação de 56 

tratamento da água entre as de Usinas e para o uso. Frederico propõe, 57 

complementando a palavra de Miguel, fazer a separação por grupo de 58 

usuários. Miguel lembra, em relação as CGHs e PCHs para não colocar muitas 59 

dificuldades nas mesmas, para não haver o risco da perda de uma fonte de 60 

energia renovável de desejável. Carolina fala sobre as datas das reuniões, 61 

afirmando que a data de 08/01 colocada no chat por Christianne Bernardo é a 62 

do próximo encontro. A reunião chega ao fim.           63 

 64 

Participantes: 65 

 66 

Membros do GT PMSB RJ e convidados: Christianne Bernardo; Marcos 67 

Lacerda; Miguel Fernández y Fernández;  Frederico Menezes Coelho; Paulo 68 

Luiz da Fonseca; Feliphe Grandi; Mayná Coutinho Morais ; Roosevelt Brasil 69 

Fonseca; Marcos Serpa; Sylvana Azulay. Secretaria Executiva: Amanda 70 

Rodrigues e Carolina Martins. 71 
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Marcos Lacerda 76 

Coordenador do GT 77 
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