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APROVAÇÃO 17/03/2021 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO 1 

DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 2 

BÁSICO DO RIO DE JANEIRO DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E 3 

DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. 4 

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 14 de Janeiro de 2021, às 10h, deu-se a 5 

reunião extraordinária GT PMSB do Rio de Janeiro por videoconferência com a 6 

seguinte pauta: 1. Aprovação da ata de reunião do dia 08/12/2020; 2 7 

Fornecimento de informes pela Cedae; 3. Avaliação dos Produtos 8 

revisados da Etapa l; 4 Informes gerais. A reunião foi iniciada. 1. Aprovação 9 

da ata de reunião do dia 08/12/2020: Amanda Braga iniciou a reunião com 10 

objetividade, indagou aos colegas participantes sobre o primeiro item de pauta, 11 

que seria a aprovação da Ata do dia 08/12/2020. A priori, não teve nenhum 12 

questionamento, por conseguinte sendo aprovada. 2 Fornecimento de 13 

informes pela Cedae: Amanda Braga falou sobre o fornecimento de dados e 14 

prazos com objetivo de elaborar o diagnóstico, ela perguntou aos 15 

representantes da Cedae e Rio Águas sobre a entrega dos documentos 16 

necessários para desenvolvimento do Diagnóstico do plano de saneamento. 17 

Foi informado que a Cedae se reuniu com a Rio Águas e forneceu parte das 18 

informações solicitadas de água e esgoto, entretanto, ainda há pendência de 19 

informações. A Rio Águas informou que enviou um ofício à Cedae em 20 

07/01/2021 solicitando dados para elaboração do diagnóstico. Em razão da 21 

ausência de parte das informações necessárias para o Diagnóstico da AP-1, 2 22 

e 3 e pelo prazo de entrega deste produto encerrar no fim deste mês, foi 23 

proposto ao grupo se a Etapa II poderia ser entregue junto à Etapa III, tendo a 24 

proposta sido aceita por todos os integrantes do GT. Roosevelt sugeriu que a 25 

Cedae seja informada previamente sobre os dados que terá de fornecer para 26 

as próximas etapas para que possua um tempo maior em preparar o envio das 27 

informações. Mayná Coutinho (CEDAE) falou que no dia 16/12/2020 houve 28 

uma reunião entre os técnicos da CEDAE e da DRZ, para fazer um 29 

alinhamento técnico no que se refere as informações. No dia 23 de dezembro, 30 

foram encaminhadas algumas informações que contribuíram para sugestão das 31 

visitas de campo. Foi conversado também sobre segurança pública no Rio de 32 

Janeiro, para que quando ocorrerem as visitas não haja nenhuma situação que 33 

atrapalhe no feito. Além das sugestões de locais, já foi iniciado o envio do 34 

mapeamento dos principais reservatórios e foram consolidadas algumas 35 

informações das áreas de atendimento de coleta e tratamento de esgoto 36 

planejado e executado, com as vazões e georreferenciamento. Marcos Serpa 37 

falou que desde o início estava preocupado com os prazos e o fornecimento 38 

das informações porque a segunda etapa deveria ser realizada de 03/12/2020 39 

a 31/01/2021 e ainda não tinham os dados de reservatórios de água tratada, 40 

por exemplo. Porém, Mayná Coutinho informou que realizou o envio de mais 41 

dados solicitados, mas ainda assim, o prazo encontra-se apertado. Na reunião 42 

de alinhamento técnico foi relatado que os dados que a DRZ apresentou eram 43 

muito desatualizados. Assim como foi feito para esgotos, é necessário 44 

fornecimento de dados das áreas de abastecimento regular de água e das 45 

estações elevatórias de água e esgoto para o relatório de diagnóstico. A 46 
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sugestão da DRZ seria juntar a etapa dois e etapa três, entregando as duas 47 

juntas, para conseguir concluir o produto. O representante da Rio Águas 48 

perguntou aos participantes sobre a aprovação dos produtos da etapa 1. 49 

Mayná Coutinho (CEDAE) disse que pelo que entendeu na última reunião já 50 

tinha sido aprovado a entrega dos produtos das etapas 2 e 3 juntos. Amanda 51 

Braga disse que não consta na Ata da reunião anterior a repactuação, e que se 52 

deve constar nesta presente Ata a repactuação, caso todos estejam de acordo. 53 

Mayná Coutinho (CEDAE) disse que também se recorda da questão ter sido 54 

exposta, que não precisará remodelagem do cronograma e não causará 55 

prejuízo as datas. Sendo aprovada pelos participantes e registrado o interesse 56 

e concordâncias dos presentes participantes da entrega da etapa 2, juntamente 57 

com a etapa 3. Mayná Coutinho (CEDAE) falou sobre o georreferenciamento 58 

do cadastro técnico, já está em fase final da licitação para assinatura do 59 

contrato. A representante da Cedae relatou que recebeu do Marcos Serpa 60 

sugestões para vistorias e que conversou com a equipe técnica da CEDAE, 61 

para garantir a visita sem imprevistos. Feliphe Grandi, representante da Zona 62 

Oeste mais Saneamento, questionou ao Paulo Fonseca se ele queria 63 

sugestões de pontos de visitação para elevatórias e como seria o processo. 64 

Paulo Fonseca disse que sim e falou sobre uma tabela, onde já foram 65 

escolhidos alguns pontos para visita. 3. Avaliação dos Produtos revisados 66 

da Etapa l: O produto revisado foi recebido no fim do dia 13/01 e 67 

disponibilizado pela manhã do dia 14/01, solicitando ao grupo que se 68 

manifestasse até o dia 18/01. Amanda Braga disse que enviou para o GT os 69 

produtos revisados e pediu o retorno até segunda feira, considerando o prazo 70 

previamente estabelecido. A nota técnica enviada para a Rio Águas e DRZ teve 71 

poucos apontamentos e Marcos Serpa disse que basicamente o que foi 72 

solicitado foi inserir mais informações de usuários com outorga do INEA – 73 

captação de água e lançamento de esgotos, na tabela 12 e mudança de uma 74 

parte do texto no item 3.3.2. Amanda Braga disse que desta forma ela 75 

realizaria a nota técnica informando que não tem mais considerações a serem 76 

feitas, aprovando o produto. Durante a reunião, a Rio Águas solicitou que a 77 

revisão do produto fosse feita hoje ou até amanhã, em razão dos prazos 78 

internos. A Cedae manifestou que o prazo enviado por email foi 18/01 e que 79 

não seria possível antecipar a análise dos produtos da Etapa I em prazo 80 

menor. Mayná Coutinho (CEDAE) falou que se deve manter o prazo, porque os 81 

outros membros podem ter se programado para o dia. Após debate com os 82 

participantes da reunião, chegaram à conclusão de que o produto seria 83 

aprovado e caso houvesse alguma consideração esta deveria ser realizada até 84 

o dia 18/01 pela manhã. 4 Informes gerais: Marcos Serpa informou 85 

brevemente sobre os dados que serão necessários para as próximas etapas, 86 

tais como os cadastros da rede de distribuição de água e de coleta de esgotos 87 

atualizadas que ainda não haviam sido fornecidas até a presente data. 88 

 89 

Encaminhamentos: 90 

 91 
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1. Aprovar os produtos da Etapa 1. Caso haja contribuições adicionais aos 92 

produtos revisados, deverão ser apresentadas até o dia 18/01 parte da 93 

manhã, conforme o cronograma já previsto. 94 

 95 

 96 

 97 

Participantes: 98 

 99 

Christianne Bernardo da Silva– Diretoria CBH-BG; Feliphe Grandi – Zona 100 

Oeste mais Saneamento; Marcos Sant’Anna Lacerda – Instituto Terrazul; 101 

Marcos Cotrim Serpa – Fundação Rio Águas; Mayná Coutinho Morais – Cedae; 102 

Paulo Luiz da Fonseca – Fundação Rio Águas; Roosevelt Brasil – Agenersa; 103 

Frederico Menezes Coelho – Subcomitê Oeste; Amanda Braga – Secretaria 104 

Executiva do CBH-BG; Aldemir Gomes – Estagiário da Secretaria Executiva do 105 

CBH-BG. 106 

 107 

 108 

 109 

 110 

Marcos Sant’Anna Lacerda 111 

Coordenador do GT PMSB RJ 112 


