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ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE AVALIAÇÃO DO 1 

ESCRITÓRIO DE PROJETOS (GTAEP) DO COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO 2 

HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES 3 

DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL. No dia 4 

onze do mês de maio de dois mil e vinte por videoconferência, deu-se início a 5 

reunião às 09:30h com a seguinte pauta: 1) Indicadores de Acompanhamento 6 

e Avaliação. Sr. José Paulo questionou qual seria o fluxo de envio dos 7 

encaminhamentos nos GTs. Lohana respondeu que o fluxo segue a Resolução 8 

CBH-BG 84. Jacqueline sugeriu alterações no documento, pois o GT já foi criado 9 

em termos formais, elegeu seu coordenador e convidou o professor José Paulo, 10 

dessa forma o encaminhamento de envio de carta para formalizar o convite 11 

poderia ser excluído. Com o aval de todos, seguiu com a sugestão de alteração 12 

do encaminhamento para envio de cartas aos subcomitês de Jacarepaguá e 13 

Leste, indicando que o coordenador do GTAEP Izidro entre em contato com os 14 

coordenadores dos subcomitês citados para convidar membros que possam 15 

contribuir com o GT e agregar nas discussões. Jacqueline sugeriu modificar a 16 

forma de definição de criação de indicadores e metas que, ao invés de ser 17 

definido “em conjunto com os técnicos integrantes”, seja definido “após análise 18 

das explanações dos técnicos integrantes”. José Paulo sugeriu a criação do 19 

grupo de interface com o os técnicos do Escritório de Projetos em cada 20 

subcomitê. Os grupos de interface GTIEP serão compostos pelo coordenador do 21 

subcomitê e membros que são coordenadores de macroprogramas. No 22 

documento elaborado pelo GTAEP na reunião de 06/05/2020, os trechos onde 23 

havia menção às interações entre Escritório de Projetos e subcomitês foram 24 

alterados para interações entre EP e GTIEP. Para a criação de metas e 25 

indicadores, o GTAEP considera quatro dimensões: considerar os 26 

macroprogramas; analisar as explanações dos técnicos do EP; validar com o 27 

GTIEP; e revisar sempre que necessário. Jacqueline sugeriu alterações na Meta 28 

01, onde foi solicitado que a meta fosse abrangente para todos os produtos 29 

realizados pelo EP e não somente ao ATLAS e Relatórios de Territorialidades. 30 

Dessa forma, as quatro metas elencadas na reunião anterior foram alteradas e 31 
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condensadas em três: Meta 1 (M1) - Assessoramento aos projetos já deliberados 32 

pelos subcomitês no contexto dos macroprogramas; Meta 2 (M2) - Incorporação 33 

das sugestões dos subcomitês para os produtos gerados pelo Escritório de 34 

Projetos; Meta 3 (M3) - Estimular a integração e diálogos para o fortalecimento 35 

dos subcomitês. O processo de listagem dos indicadores teve participação dos 36 

técnicos do Escritório de Projetos, e foram definidos três indicadores para cada 37 

meta, a saber: M1 - quantidade de macroprogramas com envolvimento do EP, 38 

embasamento teórico-metodológico dos produtos entregues, trabalho integrado 39 

da equipe; M2 - quantidade de sugestões incorporadas, qualidade no 40 

atendimento das sugestões, trabalho integrado da equipe; M3 - trabalho 41 

integrado da equipe, interação com os territórios, acompanhamento das 42 

demandas. Jacqueline sugeriu que, para a reunião de diretoria a ser realizada 43 

no mesmo dia, fossem apresentados os indicadores acima enumerados e que, 44 

na próxima reunião do GTAEP, fossem relacionados narrativas, conceitos e 45 

evidências dos indicadores. Encerrada a reunião às 12:10, sem mais nada a 46 

declarar. Eu, Lohana Cristina M. dos Santos transcrevi a ata e dou fé. 47 

 

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Izidro Paes Leme Arthou 

Coordenador da GTAEP 

 

Encaminhamentos: 

1) Izidro entrará em contato com os coordenadores dos subcomitês de 

Jacarepaguá e Leste para convidar membros ao GTAEP 

2) Lohana enviará o documento editado na reunião para o GTAEP antes da 

reunião de diretoria 
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Participantes:  

Gabriel Macedo - AGEVAP 

Izidro Paes Leme Arthou (coordenador) - Movimento Pró-Restinga 

Jacqueline Guerreiro - OMA Brasil 

João Paulo Coimbra - AGEVAP 

José Paulo Azevedo - convidado GTA Plano 

Laura Cristina Pantaleão - AGEVAP 

Lohana Cristina dos Santos - AGEVAP 

Mayná Coutinho Morais - CEDAE 

Patrick D’Oliveira - AGEVAP 

Paulo Cardoso - ALAPI 

Paulo Eduardo Aragon - AGEVAP 
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