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ATA DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO GRUPO DE TRABALHO DE 1 

ACOMPANHAMENTO COM A EQUIPE DA EMPRESA OCEANUS, realizada 2 

no dia 13 de setembro de 2021 às 15 horas, por meio de sistema de conferência 3 

online, com os seguintes participantes: AGEVAP: Leandro Guerra, Mariana 4 

Menezes, Carolina Martins; CBH-BG: João Ricardo (Leste), Silvana Di Iulio 5 

(Jacarepaguá), Luciana Falcão (Oeste), Agenor da Silva (Lagoa Rodrigo de 6 

Freitas e Cida Resende (Diretoria); OCEANUS: Richard Secioso, Hamilton 7 

Barbosa, Clarissa Araújo, Iara Almeida e Virgínia Martins; CONVIDADO: Daniel 8 

Hoefle. A reunião teve os seguintes pontos de pauta: 1. Apresentação do 9 

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA; 2. Aprovação do 10 

calendário de reunião do GTA e 3. Eleição do coordenador. A reunião se 11 

iniciou às 15:17h. O Sr. Leandro Guerra, gestor do contrato, fez uma breve 12 

contextualização sobre a demanda junto ao comitê, ressaltando o processo 13 

participativo iniciado em 2019, e que culminou no respetivo edital para 14 

contratação de instituição especializada para monitoramento quali-quantitativo 15 

da água na RH-V, onde o respectivo certame teve como vencedora o CENTRO 16 

DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA. Item 1. Apresentação da 17 

empresa: A equipe da Oceanus se apresentou brevemente - Richard Secioso 18 

(diretor executivo), Hamilton Barbosa (gerente executivo e coordenador de 19 

campo), Clarissa Araújo (coordenadora técnica), Iara Almeida (coordenadora 20 

adjunta) e Virgínia Martins (analista júnior). O Sr. Richard contou sobre a história 21 

da Oceanus, mostrou suas filiais de atendimento pelo Brasil e apresentou 22 

expertises e certificações da empresa; apresentou também a infraestrutura de 23 

serviço ao cliente, amostragem e os laboratórios da empresa. A Sr. Clarissa, 24 

coordenadora técnica, apresentou o projeto de monitoramento quali-quantitativo 25 

para as sub-bacias da região hidrográfica da Baía de Guanabara, assim como a 26 

equipe e suas respectivas funções. Serão executadas 30 (trinta) campanhas em 27 

93 pontos de coleta, contemplando o território dos seis subcomitês que 28 

compõem o Comitê Baía de Guanabara. A Sr. Clarissa apresentou algumas 29 

oportunidades de melhoria para o método analítico dos parâmetros: nitrato, 30 

sólidos totais dissolvidos e nitrogênio total, visto que a empresa dispõe de 31 

métodos mais sofisticados aos propostos no termo de referência para estes 32 

parâmetros, havendo consenso pelos demais presentes. Também enfatizou que 33 

cada campanha vai gerar um relatório técnico e um simplificado, havendo revisão 34 

pelo grupo de acompanhamento previamente à sua publicação. A equipe da 35 

Oceanus mostrou que está aberta a sugestões para a elaboração dos relatórios 36 

técnico e simplificado, este último com boletim de modelo similar ao elaborado 37 

pelo INEA. A Oceanus se comprometeu em enviar o plano de trabalho para os 38 

membros do grupo de acompanhamento, assim como os slides apresentados 39 

nessa reunião. O Sr. Richard encerra convidando aos que tiverem interesse e 40 

disponibilidade, a acompanharem as coletas nos seus respectivos subcomitês, 41 

de modo que as datas serão disponibilizadas assim que for definida a logística 42 
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de coleta. Item 2. Aprovação do calendário de reunião do GTA: Foi acordado 43 

que no dia 29/10/2021 às 15:00h haverá uma reunião sobre a primeira versão 44 

do relatório técnico, a qual será oficializada previamente via e-mail. Este relatório 45 

será apresentado nessa futura reunião e todos poderão contribuir com 46 

sugestões. A empresa Oceanus não sabe ainda ao certo todas as datas das 47 

coletas, devido aos imprevistos que podem ocorrem nas primeiras visitas aos 48 

locais demarcados. A Oceanus também frisou que a entrega deste primeiro 49 

relatório ficará um pouco à frente do que foi estabelecido pelo termo de 50 

referência devido aos imprevistos que poderão acontecer em campo, visto que 51 

são 93 pontos de coleta e será a primeira vez da empresa em cada local. Neste 52 

momento, o Sr. Leandro Guerra apresentou o cronograma físico-financeiro do 53 

termo de referência para entrega do primeiro relatório técnico e simplificado que, 54 

de acordo com o termo de referência, deve ter a versão final entregue em até 75 55 

dias a contar da emissão da ordem de serviço, devendo ter sido validado pelo 56 

grupo de acompanhamento. Sr. Leandro Guerra finalizou ressaltando a 57 

importância da entrega no prazo acordado para não haver questionamentos 58 

futuros de auditoria. Item 3. Eleição do coordenador: Sr Leandro falou que esta 59 

função é para algum contato mais imediato, mas não é urgente, podendo ser 60 

definido em próxima reunião. Portanto, ainda não foi definido um coordenador 61 

para o grupo. Não havendo mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada 62 

às 16:46h. 63 

*E-mails disponibilizados: clarissa.araujo@oceanus.bio.br; 64 

iara.almeida@oceanus.bio.br; rsecioso@oceanus.bio.br 65 

 66 

ENCAMINHAMENTOS:  67 

 68 

1- Agendamento da próxima reunião, a ser realizada dia 29/10/2021 às 69 

15:00h, para a apresentação do modelo de relatório técnico e simplificado pela 70 

Oceanus. 71 

 72 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2021 73 
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