
APROVADA EM 01/06/2021. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

GRUPO DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECURSOS 2 

HÍDRICOS – GTA PLANO - COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 3 

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

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 29 de janeiro de 2021, às 14:00h, deu-se a 5 

reunião extraordinária do GTA Plano a por videoconferência com a seguinte 6 

pauta: 1) Aprovação da ata da reunião de 17/12/2020; 2) Apresentação da 7 

Nota Técnica de análise de versão 01 do RP-03 Prognóstico; 3) Indicação 8 

de participantes para Oficina de contribuições ao cenário de referência do 9 

plano de bacia; 4) Informes Gerais. José Paulo iniciou a apresentação com a 10 

apresentação do Mapeamento preliminar de Atores. Ele disse que é uma versão 11 

antiga e que comporta 40 pessoas nesta oficina. Ele coloca que se deve ter 12 

algum critério, a exemplo do Oeste que tem uma diversidade de bacias grandes, 13 

mas o próprio tamanho de representantes é muito pequeno. José Paulo disse 14 

para não retirar nenhum representante e negociar com a RHA sobre a 15 

contribuição de mais participantes. Ana Costa encaminhou a versão mais 16 

atualizada e foi novamente verificada a informação. Alexandre Braga realizou 17 

uma reflexão sobre os planos de bacias serem importantes, eles envolvem a 18 

revisão do plano de bacia e dos sistemas lagunares, envolvem a criação do 19 

plano de bacia. Mayná Coutinho informou que o Daniel está na Rio Águas e não 20 

está mais representando a Prefeitura, e que seria mais coerente ele ficar como 21 

substituto da Patrícia Montezuma, porque na última reunião do subcomitê 22 

comentou que a representação ficaria com a Patrícia. Se possível, Mayná pediu 23 

a substituição pelo Mar Adentro, colocando alguém da Colônia Z13. José Paulo 24 

sugeriu manter a Patrícia e Daniel, mudando apenas a filiação, porque Daniel 25 

tem um conhecimento profundo sobre a qualidade da água na Lagoa. José 26 

Paulo disse que a Rio Águas é da Prefeitura, sendo assim, Daniel Hoefle ainda 27 

permanece nela. Mayná pontuou que Daniel na reunião falou que se sente mais 28 

confortável ficar adjunto a Patrícia. José Paulo disse que vai conversar com a 29 

RHA para verificar o que será acordado, mas que haverá regras de convivência. 30 

Ele sugeriu para cada subcomitê uma roda de conversa com todos os escritórios 31 

de projeto e um simulado desta oficina. José Paulo disse indagou os 32 

representantes sobre o debate, se todos são de acordo. A maioria dos 33 

integrantes concordou. José Paulo disse que seria uma oportunidade de todos 34 

conhecerem mais os subcomitês. Marcos Jorge disse que é interessante, mas 35 

que seria difícil conciliar a agenda, mas que vale a tentativa. José Paulo 36 

aproveitou a fala de Marcos e disse que se deve diminuir o número e tempo de 37 

durações de reuniões e que se pelo menos um representante participasse, 38 

levava toda a informação para os demais. Christianne Bernardo perguntou se já 39 

tem data prevista e que a Veronica Beck é da AMAF, entidade suplente de 40 

Jacarepaguá. José Paulo disse que Veronica é uma pessoa que se destaca e 41 

que seria ideal sua colaboração, mesmo sendo suplente, principalmente pelo 42 

seu conhecimento de espaço marginal, reflorestamento etc. José falou sobre a 43 

importância da participação de alguns representantes por seu excepcional 44 



conhecimento que pode agregar. Mayná concordou com José Paulo sobre a 45 

reunião de alinhamento. Mayná disse que na Colônia Z13 possivelmente ficará 46 

como representante a Katia Janine. José Paulo disse que o Leste está pequeno 47 

e solicitou a inclusão do Halphy Rodrigues, João Alberto e Jorge Muniz. Já Maria 48 

sugeriu a inclusão de Raquel Cruz, representante da Prefeitura. Maria lembrou 49 

das questões de instituições que foram eliminadas pelo Conselho de Ética, por 50 

falsificação de documentos, tendo participação nula. José Paulo disse que seria 51 

legal a participação de Jacqueline Guerreiro. José pediu para Gabriel Macedo 52 

contactar a coordenação e as pessoas citadas para realizar a reunião, fazer um 53 

ensaio e ser uma boa oportunidade de voltar o relatório de territorialidade e 54 

discutir o que tem ligado ao Plano. Gabriel disse que falará com Jorge sobre. 55 

José Paulo disse que se deve ter uma lista de convidados a parte dos membros 56 

e, que se houver algum conflito, penalizar através do código de ética. Foi 57 

totalizado o número de 59 representantes. José Paulo perguntou como foi o 58 

relatório de territorialidade no Clip, Paulo Eduardo Ribeiro disse que houve 59 

engajamento dos membros do Subcomitê, que receberam o produto e enviaram 60 

contribuições. José Paulo solicitou ao Paulo Eduardo para contactar as pessoas 61 

do subcomitê. Flavia perguntou qual o prazo, ele respondeu que ainda não sabe 62 

e que Amanda fez uma espécie de radar para saber o que vem pela frente para 63 

saber a previsão dessas oficinas. 64 

 65 

Participantes: 66 

 67 

Alexandre Carlos Braga – CCRON; Christianne Bernardo – OAB; Flávia Lanari  68 

Coelho – APALMA; José Paulo Soares de Azevedo – OMA BRASIL; Maria da 69 

Silveira Lobo – VIVA COSME VELHO; Mayná Coutinho – CEDAE. Secretaria 70 

Executiva (Agevap): Ana Costa, Gabriel Macedo, João Paulo Coimbra e Paulo 71 

Eduardo Ribeiro. 72 

 73 

 74 

José Paulo de Azevedo 75 

Coordenador do GTA Plano 76 


