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ATA DA REUNIÃO DA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE 1 

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS – GTA-2 

PLANO, SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA. 3 

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia cinco do mês de outubro de 2020 às 4 

14h00 em ambiente virtual, deu-se início a reunião com a seguinte pauta: 1. 5 

Aprovação da ata da reunião de 11/08/2020; 2. Alinhamento dos produtos 6 

relacionados a cadernos com o que está sendo proposto pelos GTs de 7 

comunicação; 3. Apresentação da Nota Técnica de análise do RP02 8 

Diagnóstico tomo III_V00; 4. Assuntos gerais. Iniciada a reunião às 14:12h. 9 

Flávia Lanari (APALMA) iniciou sua fala indicando que o Tomo III possui graves 10 

erros, tanto de gramática quanto conceituais, confundindo os subcomitês Oeste 11 

e Leste, além de considerar a transcrição das entrevistas empobrecidas, sem 12 

considerar as entonações. Ana Costa (AGEVAP) informou que percebeu os 13 

erros apontados e os incluiu na Nota Técnica ainda a ser apresentada, 14 

solicitando à RHA que fizesse uma revisão minuciosa do referido produto. Ana 15 

Costa (AGEVAP) apresentou a pauta e questionou se Maria Teresa 16 

conseguiria estar presente na reunião, pois o ponto 3 da pauta foi sugestão da 17 

mesma. Sr José Paulo Azevedo (OMA Brasil) informou que estava em contato 18 

com Maria Teresa. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) concordou com as críticas 19 

de Flávia Lanari (APALMA), comentou também que sentiu necessidade de uma 20 

maior profundidade nas proposições, ao exemplo do investimento em 21 

perfuração de poços para aumento da disponibilidade hídrica. Além disso, 22 

Maria Lobo (Viva Cosme Velho) sugeriu um maior aprofundamento sobre a 23 

captação de esgoto sanitário em tempo seco. Ana Costa (AGEVAP) sugeriu 24 

inversão de pauta, iniciando pela aprovação da pauta e seguindo para a 25 

apresentação da Nota Técnica, deixando o alinhamento dos cadernos com os 26 

GTs de comunicação para quando Maria Teresa ingressar na reunião. O 27 

coordenador Sr José Paulo Azevedo (OMA Brasil) concordou com a alteração 28 

de pauta, que então foi definida da seguinte forma: 1. Aprovação da ata da 29 

reunião de 11/08/2020; 2. Apresentação da Nota Técnica de análise do 30 

RP02 Diagnóstico tomo III_V00; 3. Alinhamento dos produtos 31 
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relacionados a cadernos com o que está sendo proposto pelos GTs de 32 

comunicação; 4. Assuntos gerais. 1. Aprovação da ata da reunião de 33 

11/08/2020. Ana Costa (AGEVAP) apresentou a minuta de ata após 34 

contribuições da RHA, não sendo a última versão enviada ao GTA-Plano, mas 35 

comentou que as alterações foram relacionadas às falas da RHA e não houve 36 

alterações no que tange ao conteúdo da ata. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) 37 

lembrou que foi solicitado um mapa com os poços à RHA, Ana Costa 38 

(AGEVAP) esclareceu que é esperado que o mapa seja incluído na próxima 39 

revisão do Tomo III. Sr José Paulo Azevedo (OMA Brasil) informou que, além 40 

da estimativa de poços pela RHA, seria interessante obter a informação sobre 41 

abastecimento industrial a partir da rede da CEDAE, solicitando esse dado para 42 

Mayná Coutinho Morais (CEDAE), mesmo que não haja identificação de cada 43 

usuário. Mayná Coutinho Morais (CEDAE) se propôs a internalizar e trazer 44 

informações na próxima reunião do grupo. Flávia Lanari (APALMA) solicitou 45 

que retirasse o pronome formal de tratamento “Senhora” à frente de seu nome 46 

da ata, Mayna Coutinho (CEDAE) e Maria Lobo (Viva Cosme Velho) solicitaram 47 

o mesmo pelo chat. Ana Costa (AGEVAP) questionou se, após a retirada dos 48 

pronomes de tratamento, poderia considerar a ata aprovada, e Sr José Paulo 49 

Azevedo (OMA Brasil) sinalizou verbalmente a aprovação da ata. Não havendo 50 

manifestações em contrário, a ata foi aprovada 2. Apresentação da Nota 51 

Técnica de análise do RP02 Diagnóstico tomo III_V00. Ana Costa 52 

(AGEVAP) apresentou a Nota Técnica sobre a primeira versão do Tomo III, 53 

informando que enviará a referida NT por e-mail para leitura e validação antes 54 

do envio para a RHA. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) concordou com o 55 

parágrafo da NT que recomenda a separação da temática “saúde pública” da 56 

agenda de saneamento. Ana Costa (AGEVAP) informou que as solicitações de 57 

revisão ortográfica foram inseridas como comentários dentro do produto, e que 58 

irá enviar o produto com os comentários junto com a NT para validação antes 59 

do envio para a RHA. Sobre a revogação da Resolução CONAMA 303/2002, 60 

Ana Costa (AGEVAP) indicou na NT incluir uma discussão sobre os possíveis 61 

impactos, apesar de ainda não ser uma revogação definitiva, pois ainda há 62 
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debates sobre o tema. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) sugeriu inclusão dos 63 

subcomitês mais afetados com a revogação da Resolução supracitada. Após 64 

Ana Costa (AGEVAP) fazer a leitura da proposição de se considerar a 65 

participação dos municípios em colegiados específicos enquanto 66 

comprometimento com os recursos hídricos, José Paulo Azevedo (OMA Brasil) 67 

comentou que não encontrou no site do CBH-BG as composições dos 68 

subcomitês, apenas da diretoria. Ana Costa (AGEVAP) informou que vai 69 

solicitar atualização ou encaminhar o link de onde essas informações estariam. 70 

Após a leitura da Nota Técnica, na íntegra, e inclusões do grupo, Ana Costa 71 

(AGEVAP) informou que enviará a NT por e-mail para validação antes de 72 

enviar para a RHA. 4. Assuntos gerais. Como Maria Teresa não se 73 

apresentou na reunião até o momento para comentar sobre o ponto 74 

“Alinhamento dos produtos relacionados a cadernos com o que está sendo 75 

proposto pelos GTs de comunicação”, Ana Costa (AGEVAP) sugeriu adiantar o 76 

ponto “Assuntos gerais”. Ana Costa (AGEVAP) informou que, por conta da 77 

pandemia, haverá um saldo no contrato do Plano de insumos para a realização 78 

da oficina que seria presencial, inicialmente. Os insumos são quanto ao 79 

pagamento de diária, aluguel de carro, que serão remanejados do pagamento 80 

da versão aprovada do Tomo III para outro produto futuro. A proposta da RHA 81 

é utilizar esse recurso para fazer oficinas presenciais para construção do plano 82 

de ações. Além disso, a RHA solicitou prorrogação de prazo de vigência do 83 

contrato em 150 (cento e cinquenta) dias. Ana Costa (AGEVAP) informou que 84 

fará uma nota técnica considerando a proposta de remanejamento do saldo 85 

das oficinas presenciais, mas quanto ao aditivo de prazo sugere que seja 86 

reavaliado ao longo do próximo ano, para que não hajam custos de 87 

publicações de extratos de aditivos em demasia. A Nota Técnica de 88 

reprogramação será encaminhada aos demais membros do GTA-Plano e deve-89 

se marcar uma reunião ou realizar a validação por e-mail da referida Nota 90 

técnica. Sr José Paulo Azevedo (OMA Brasil) comentou a importância de 91 

comunicar também à Diretoria do CBH-BG sobre a reprogramação e a 92 

sinalização de uma possível necessidade de extensão de prazos. Ana Costa 93 
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(AGEVAP) levará a solicitação à diretoria para ser incluido como item de pauta. 94 

3. Alinhamento dos produtos relacionados a cadernos com o que está 95 

sendo proposto pelos GTs de comunicação. Sr José Paulo Azevedo (OMA 96 

Brasil) entrou em contato com Maria Teresa, que não pôde comparecer à 97 

reunião, mas enviou a seguinte mensagem: “Sobre os cadernos previstos por 98 

sub Comitês, poderiam ser Cadernos Territoriais em linguagem didática e 99 

“palatável”, com uso de infográficos, por exemplo, que traduza informações e 100 

conhecimentos para atender a diversidade de grupos sociais”. Ana Costa 101 

(AGEVAP) informou que o combinado com a RHA seria um recorte do Plano 102 

por subcomitê, pois o formato solicitado por Maria Teresa seria atendido no 103 

relatório final do Plano, mas que poderia solicitar uma linguagem mais 104 

acessível já nos cadernos. Ana Costa (AGEVAP) questionou se poderia fazer 105 

uma apresentação que não houve tempo hábil na reunião do dia 11/09/2020, 106 

com a contextualização do prognóstico, Sr José Paulo Azevedo (OMA Brasil) 107 

concordou. Ana Costa (AGEVAP) prosseguiu com a apresentação sobre o que 108 

esperar do RP-03 Prognóstico, mostrando os cenários propostos pela RHA em 109 

Nota técnica dos cenários para o prognóstico, sugerindo que os cenários sejam 110 

nomeados de forma mais intuitiva, como por exemplo, os cenários do estudo 111 

do IPEA. Ana Costa (AGEVAP) complementou informando que, dentre os 112 

cenários, o comitê escolherá apenas um para proposição de ações, conforme o 113 

TDR e a Resolução CNRH n.º 145/2012. Sr José Paulo Azevedo (OMA Brasil) 114 

comentou que seria interessante a análise de mais um cenário, avaliando o 115 

TdR e quanto seria a mais para fazer propostas de ações para mais cenários. 116 

Sr Alexandre Braga (CCRON) pediu a palavra e elogiou o trabalho feito até o 117 

momento, comentou a necessidade de serem feitos planos de ações por 118 

subcomitê, pois o Plano de Bacia anterior não abrangia os lagunares e há que 119 

se considerar as especificidades de cada território. Encerrada a reunião às 120 

16:18h, sem mais nada a declarar. Eu, Lohana Cristina M. dos Santos 121 

transcrevi a ata e dou fé. 122 

Encaminhamentos: 123 
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1. Ana Costa enviará aos membros do GTA Plano os seguintes 124 

documentos: Nota Técnica e Tomo III com comentários para validação; 125 

Proposta de prorrogação de prazo pela RHA; Apresentação sobre 126 

cenários do prognóstico; Nota Técnica RHA cenários para o prognóstico; 127 

e estudo do IPEA “Brasil 2035: cenários para o futuro”. 128 

2. Mayná Coutinho trará a informação de quanto do abastecimento da 129 

CEDAE é abastecimento industrial dentro da RH-V. 130 

3. Ana Costa levará à diretoria colegiada a solicitação de item de pauta 131 

para tratar da reprogramação de valor e prazo na próxima reunião de 132 

diretoria, com data a ser definida. 133 

 134 

Participantes:  135 

Alexandre Carlos Braga - CCRON - CLIP 136 

Ana Costa –  Secretaria executiva do CBH-BG (UD09 AGEVAP) 137 

Flávia Lanari - APALMA - Maricá 138 

Jorge Luiz Marinho Muniz – CEDAE - Leste 139 

José Paulo Azevedo – OMA Brasil (coordenador GTA-Plano) - CTIG 140 

Lohana Cristina dos Santos – Escritório de projetos do CBH-BG  141 

Luiz Constantino Junior - INEA 142 

Maria da Silveira Lobo – Viva Cosme Velho - Oeste 143 

Mayná Coutinho Morais – CEDAE - LRF 144 

 145 

 146 

 147 

_______________________________________ 148 

José Paulo Azevedo 149 

Coordenador da GTAEP 150 


