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APROVAÇÃO 08/06/2021 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 

CÂMARA TÉCNICA INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ DA REGIÃO 2 

HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES 3 

DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia sete de 4 

dezembro de 2020, às 10h, por videoconferência, se reuniu a CTIG com a 5 

seguinte pauta: Alinhamento com o Ministério Público para realização do 6 

Plano de Trabalho do IDBG. José Paulo de Azevedo começa falando sobre o 7 

tema da reunião, a Operação com o MP em relação a hospedagem da página e 8 

quais informações já possuem no MP Mapas, e se isso é suficiente para o 9 

comitê. Carolina Martins projeta a Resolução. Marcos Lacerda pede para que 10 

seja feita uma alteração do inciso 1 do artigo 1º, no tópico “Resolve”. Marcos 11 

Lacerda, aproveitando o assunto sobre fluxo, levantado por José Paulo, lembra 12 

sobre a sugestão de levar a minuta aprovada para os subcomitês para que, ao 13 

chegar na Plenária da Baia de Guanabara, já existisse um acordo. Em relação 14 

a ideia de Marcos, José Paulo destaca averiguar cada uma das instancias. 15 

Marcos Lacerda aponta uma dúvida no artigo 3º, com a frase “conforme 16 

regulamento próprio”, destacando no texto, já que, descrito desta maneira, 17 

transfere para outra instituição a regulamentação da assinatura do termo de 18 

cooperação. Sugere suprimir conforme o regulamento próprio sem prejudicar, 19 

mas ainda teria o conhecimento que a Secretaria Executiva estaria fornecendo 20 

apoio com a elaboração de uma minuta de termo de cooperação. José Paulo 21 

comenta sobre o foco nos instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos e 22 

interface com as demais políticas. Marcos Lacerda pede para alterar a frase 23 

destacada do artigo 3º. José Paulo destaca sua sugestão, na CTIL do CERHI 24 

para a inscrição e fornecimento de dados de monitoramento de qualidade e 25 

qualidade. Marcos Lacerda sugere uma revisão de nomenclatura da Comissão 26 

Técnica ao Grupo de Trabalho de Informações Geográficas e de Interação 27 

Social (GTIS) no artigo 5º e 6º. Solicita que, ainda no artigo 6º. Pede para que, 28 

ainda no Art.6, no Ciclo 1, que seja suprimido do 1º parágrafo até a letra “g” 29 

das etapas e alterar a letra “h” para “g”, já que ele será a continuação da letra 30 

“f”. José Paulo sugere não descartar item da letra “g”. Marcos Lacerda explica, 31 

sobre sua sugestão de suprimir tal item, foi devido ao fato de abordarem de 32 

uma maneira mais voltada ao TI em comparação ao conteúdo do próprio 33 

sistema. Reforça dizendo que a sugestão tinha o objetivo para surgir um 34 

diálogo com o MP, já que eles são a base de hospedagem. José Paulo diz que 35 

o Anexo deveria ser mais detalhado, com a interação do MP Mapas e 36 

especialistas para ter conhecimento do que seria mantido ou não. Marcos pede 37 

para que acrescente “revisado” no Plano de Trabalho. Sugere também estipular 38 

um prazo de 60 dias de prazo para a revisão do Plano de Trabalho, já que ele é 39 

a base para o detalhamento de ações. José Paulo, em relação à sugestão de 40 

Marcos, pede para que o parágrafo único seja alterado novamente e sugere 41 
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alterar para 90 dias de prazo. José Paulo comenta sobre a impressão que a 42 

CTIL da Baia de Guanabara absorve uma carga administrativa muito grande. 43 

Adriana Bocaiuva confirma sobre o cargo administrativo estar muito pesado. 44 

José Paulo comenta sobre a sugestão de envolver uma parte do Escritório de 45 

Projeto para ajudar na administração. Marcos comenta sobre a minuta que foi 46 

enviada para a CTIL sem ter passado pelo debate com os subcomitês. Vera 47 

Chevalier diz que tal assunto foi debatido pela reunião da Diretoria e 48 

recomendado que a minuta fosse enviada primeiro para os subcomitês, se 49 

oferecendo para verificar se o pedido não foi realizado. Marcos pontua, sobre o 50 

assunto, que seu levantamento era apenas para reforçar a solicitação de 51 

organização de fluxo para não deixar a CTIL mais sobrecarregada. José Paulo 52 

comenta que, em sua opinião, há uma falta de comunicação entre os 53 

Subcomitês na CTIL e a na Coordenação sobre o que está sendo discutido. 54 

Dayse Gois projeta o Termo de Cooperação e inicia a leitura. Marcos Lacerda 55 

comenta sobre o avanço na CTIG no desejo do comitê em obter um diretório de 56 

dados, e sobre algumas fragilidades do diretório foram notadas. Dayse fala 57 

sobre o apoio do Centro de Informações do Município do Rio de Janeiro. 58 

Marcos Lacerda fala sobre marcar uma reunião para o fechamento das 59 

possibilidades efetivas de firmar uma parceria e comenta sobre a realização de 60 

um Workshop para identificação sobre o que já possuem e do que se precisa. 61 

Ressalta mais um ponto sobre a mobilização das instituições que possuam os 62 

dados para uma parceria, para a disponibilização de tais dados no MP. E, por 63 

fim, em reunião, a definição da forma como será esta dinâmica. José Paulo 64 

comenta sobre pontos levantados por Dayse e Marcos Lacerda. Dayse 65 

responde as dúvidas sobre se o convênio seria o suficiente. Christianne 66 

Bernardo sugere uma introdução do Termo de Cooperação no workshop para 67 

os membros do comitê Baia de Guanabara. José Paulo concorda, mas diz que 68 

o Termo deveria ser distribuído para cada subcomitê em anexo. Marcos 69 

Lacerda propõe realizar a reunião antes do workshop, já que, pelo fato de o 70 

Termo ser muito extenso, é necessária uma seleção do que se deseja dele. 71 

Deixando as informações que serão enviadas mais claras. José Paulo comenta 72 

sobre a discussão do Convênio sobre Sistemas de Informação nas câmaras 73 

técnicas CTIG, CTIL e CTEM. Marcos pontua seu levantamento sobre o acordo 74 

realizado com a direção do CBH e o MP. José Paulo reforça sua sugestão de 75 

uma reunião esvaziada entre as Diretorias e Coordenações dos Subcomitês 76 

para a definição da interface entre o Escritório de Projetos e a Secretaria 77 

Executiva. Flávio Jose Lyra fala sobre o componente de recursos hídricos onde 78 

está o Montante, e propõe trazer informações sobre ambos de modo mais 79 

simples para o Convênio como Ministério Público. Flávio projeta um slide sobre 80 

Sistemas de Informações de Recursos Hídricos. Tamara Grisolia informa que 81 

está substituindo Camila que contraiu Covid-19. Informa também que não 82 
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conseguira projetar a apresentação de Camila, já que a mesma não conseguiu 83 

enviar a apresentação, e se esta poderia ser apresentada em uma próxima 84 

reunião. José Paulo sugere que Camila compartilhe sua apresentação com 85 

todos e convida Tamara ou Camila para participar da reunião proposta por 86 

Marcos. José Paulo pede por informações para Tamara sobre a quantidade e 87 

qualidade de água. Tamara afirma que possuem os dados, até o terceiro 88 

trimestre de 2019. Os dados estão georreferenciados e disponíveis no portal 89 

PSAM Mapas. Não temos os dados mais novos, pois usamos os dados 90 

publicados pelo INEA, órgão responsável por estas informações. Adriana 91 

lembra o entendimento de todos os subcomitês representados, que às vezes 92 

isto se dá de maneira informal. Marcos, complementando a fala de Adriana, 93 

onde aponta o fato de nem todos os subcomitês participarem das instancias, e 94 

isso provoca uma sobrecarga de participação e replicação, chamando a 95 

atenção para a necessidade de fluxo, dinâmica e transparência, mas sem 96 

sobrecarga de representantes. Termina pedindo ajuda a Diretoria, junto a 97 

Secretaria Executiva e Escritório de projeto, para oficializar a responsabilidade 98 

de preparar a síntese do material e repassar no representante do subcomitê, 99 

onde o próprio representante irá prover o subcomitê de Informação após a 100 

liberação da Coordenação do subcomitê. José Paulo concorda e admite uma 101 

falta de identificação do papel da Secretaria Executiva e Escritório de projeto e 102 

reforça seu pedido de reunião da Diretoria com as Coordenações para tratar 103 

deste assunto. José Paulo projeta o site do CBH-BG – Sub Oeste, feito pelo 104 

Escritório de projeto. José Paulo pergunta para Matheus Aguiar de Alencar a 105 

respeito de ampliar e resgatar os convênios com universidades e pede para 106 

que esses sejam resgatados. Marcos Lacerda comenta sobre o Plano de 107 

Trabalho como base para o MP em Mapas, Parceiro do GAEMA e a CTIG. 108 

Fellipe Figueiredo Silva, técnico do MP em Mapas, fala sobre a base de dados 109 

do comitê. Fellipe projeta o site do Painel de Saneamento Básico do MP. José 110 

Paulo comenta sobre a população que não possui saneamento básico, através 111 

da Hidro referenciamento, visto através de uma bacia. Fellipe, 112 

complementando a fala de José, fala sobre os diversos dados coletados e dos 113 

Planos Municipais de Saneamento dos bairros de todo estado. Tamara 114 

questiona a respeito da forma de apresentação/hospedagem de informações, e 115 

sobre o manuseamento desses dados. José Paulo comenta que as questões 116 

levantadas por Tamara são específicas para a CTIG e aos membros do 117 

Comitê. Flávio levanta a questão a respeito a respeito de como incorporar a 118 

Montante e Jusante de uma forma simples e sustentável. Fellipe comenta a 119 

questão levantada por Flávio. Fellipe fala sobre a propriedade do MP na base 120 

free source para não haver riscos dos dados. Dayse pergunta se existe outro 121 

link do ArcGis Online. Fellipe responde falando sobre a existência de dois 122 

bancos de dados geográficos interligados, onde, um é exclusivo para o ArqGiz 123 
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Online e o outro, do Serviço Legado do In Loco e do MP-RJ Digital. Dayse 124 

sugere que alguém verifique as informações e passe para eles. Flávio sugere 125 

inserir uma conversa técnica no workshop. Após José Paulo comentar sobre a 126 

linguagem técnicas proposta por Flávio, a reunião chega ao fim.           127 

 128 

José Paulo Azevedo 129 

Coordenador da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão 130 

 131 

Encaminhamentos: 132 

1) Fechar uma reunião com o GAEMA, diretoria do CBH BG, coordenação 133 

da CTIG e responsável pelo MP em Mapas para fechar este acordo; 134 

2) Através do workshop levantar quais os dados estão disponíveis no mp 135 

em mapas e quais são necessários para nós introduzirmos; 136 

3) Construir os passos para mobilização conjunta (CBH-BG e MP) para 137 

buscar as entidades que possuem dados de interesse e trazê-los para a 138 

parceria 139 

4) Agendar reunião com o GAEMA, diretoria do CBH BG, coordenação da 140 

CTIG e responsável pelo MP em Mapas para fechar o acordo e tratar de 141 

questões relevantes a respeito da visualização e manuseio dos dados 142 

georreferenciados para os usuários do SIG. 143 

 144 

Lista de presença: 145 

Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade - Tamara Grisolia; Clube 146 

Naval - Departamento Esportivo  - Agenor Cunha da Silva; Associação 147 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Mobilidade e Ambiental 148 

Brasil – OMA - Brasil - José Paulo Azevedo; Viva Cosme Velho - Maria 149 

Lobo; Associação de Moradores do Alto Gávea – AMALGA-RJ - Adriana 150 

Bocaiuva; Instituto de Estudos em Direitos Humanos e Meio Ambiente - Silvana 151 

di Iulio; Movimento Pró Restinga - Izidro Paes Leme Arthou, Instituto TerrAzul – 152 

Marcos Lacerda; 57ª OAB - Christianne Bernardo da Silva; Associação 153 

Ecomarapendi – Vera Chevalier; ANA – Saulo Aires; Flávio José Lyra; Fellipe 154 

Figueiredo – GAEMA / MPRJ; Matheus Alencar – GAEMA / MPRJ; Gisele 155 

Pequeno – GAEMA / MPRJ.  Secretaria Executiva: Ana Costa e Carolina 156 

Martins.   157 


