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APROVAÇÃO 14/04/2021 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GRUPO DE 1 

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO DO COMITÊ DA BAÍA DE 2 

GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – 3 

CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 19 de janeiro de 2021, às 9h30 se 4 

reuniu o GACG para discussão da seguinte pauta: 1 - Análise do Documento de 5 

Planejamento Estratégico;2 - Análise dos documentos da reunião conjunta 6 

GACG-Diretoria-INEA-AGEVAP; 3 - Calendário 2021. 4 - Plano de Trabalho 2021. 7 

Ana Costa projeta o documento do Planejamento Estratégico Controle Social e Gestão 8 

Financeira do CBH BG, dando destaque ao tópico sobre Gestão Financeira, capítulo 9 

14. Jacqueline Guerreiro indaga Ana se as Ações e suas conclusões, presentes no 10 

Capítulo 14 irão ou estão sendo levadas em consideração no Plano de Trabalho do 11 

Contrato de Gestão com as metas e indicadores nas quais a Agevap irá apresentar 12 

conforme a nova Resolução Inea publicada no mês de novembro de 2020. Ana acredita 13 

ser importante levar tal questionamento para a reunião que aconteceria com o INEA, às 14 

14 horas daquele mesmo dia. Continua dizendo que a apresentação de prestação de 15 

contas vai ser realizada, conforme consta no Regimento interno, na primeira reunião 16 

ordinária do comitê. Jacqueline pergunta se o Planejamento Estratégico está 17 

formalizado ao que Ana sinaliza uma possível fragilidade a respeito do documento por 18 

não ter sido aprovado em Planária. Jacqueline fala sobre o possível debate sobre a 19 

legitimação do Planejamento Estratégico na CTIL. Enfatiza que tal questão deve ser 20 

abordada na reunião com INEA às 14 horas. Ana conta sobre os produtos previstos na 21 

contratação que deu origem ao Planejamento Estratégico, onde ele foi construído por 22 

meio de uma oficina participativa realizada em maio de 2019 e a Diretoria do CBH-BG 23 

teve acesso e contribuiu durante a revisão dos produtos entregues, tendo este sido 24 

validado pela própria Diretoria e não pela Plenária por completo, mas é um documento 25 

legitimado. Jacqueline e Halphy Rodrigues entram em um acordo em levar a pauta da 26 

legitimação do documento de Planejamento Estratégico para a Diretoria para indicar o 27 

melhor procedimento para uma maior legitimidade ao documento. Ana projeta a 28 

Resolução INEA nº 203. Jacqueline, a respeito do Art.13, no capítulo 6 prestações de 29 

Contas Anual, ressalta sobre a ausência da menção do papel do Comitê de Bacia 30 

Hidrográfica, que deveria dar-se através do Grupo de Acompanhamento de Contrato de 31 

Gestão. Segue dizendo sobre, a respeito da Resolução 203, não citar o Grupo de 32 

Acompanhamento de Contrato de Gestão como uma instancia legítima que 33 

acompanhará o processo, já que ainda há demandas apontadas pelo Grupo desde o 34 

primeiro relatório. Jacqueline comenta sobre brechas na Resolução que podem ser 35 

relacionadas e legitimar o trabalho do Grupo. Jacqueline pergunta para Halphy, se o 36 

Art.10 permite pressupor o envolvimento do GACG. Halphy concorda que é possível e 37 

poderá ser levado para a reunião com o INEA. Jacqueline ressalta a fragilidade da 38 

importância do acompanhamento da Resolução, porém há que se buscar nas brechas 39 

para a demonstração para o Comitê, Diretoria, INEA e a Agevap, que o Grupo é uma 40 
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instancia legítima. Halphy salienta a respeito da responsabilidade do Grupo de 41 

Acompanhamento, a identificação dos executores e informar ao Comitê, para que o 42 

mesmo manifeste seu conhecimento. Ana enfatiza da meta 5 do Plano de Trabalho do 43 

Contrato de Gestão em definir qual componente do PAP ter o acompanhamento para a 44 

realização do relatório. Jacqueline comenta sobre a legitimação da instancia no inciso 45 

5, página 9. Evidencia, ainda, a importância dos dados para transmitir informações ao 46 

Comitê, Ainda no mesmo parágrafo, observa a permissão de solicitação de dados pelo 47 

Grupo de Acompanhamento, mesmo não estando escrito de maneira explicita no 48 

inciso. Halphy concorda com a apresentação de informações e documentos ao Comitê, 49 

já que assim, será direcionado ao Grupo de Acompanhamento. Jacqueline pontua em 50 

tópicos as reflexões desta reunião:  51 

Encaminhamentos: 52 

Tratar na reunião com INEA as 14h: 53 

1 –  Importância do Grupo de Acompanhamento legítimo, com seu acompanhamento, 54 

monitoramento e avaliação do Contrato de Gestão estarem indicadas no CG e 55 

Resolução.  56 

2 – A importância da consideração dos documentos relacionados ao Planejamento 57 

Estratégico na elaboração na elaboração do Plano de Trabalho da delegatária. 58 

3 – Mesmo que a Resolução 203 não tenha citado a importância do acompanhamento 59 

da instancia referente ao Contrato de Gestão, há o entendimento de haver espaço 60 

onde nota-se a legitimidade desta instancia na resolução, e dará permanência no 61 

Comitê de ações para efetividade a reflexão.  62 

 63 

 64 

Participantes:     65 

Jacqueline Guerreiro – OMA Brasil; Halphy Rodrigues – Águas de Niterói; Secretaria 66 

Executiva (Agevap): Ana Costa e Aldemir Gomes. 67 


