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

DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO RIO 2 

DE JANEIRO DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE 3 

GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E 4 

JACAREPAGUÁ –GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia primeiro de abril de 5 

2021, quinta-feira às 13h por videoconferência, reuniu-se a Plenária do CBH-6 

BG com a seguinte pauta: Apresentação da Nota Técnica com a análise e 7 

contribuições ao RP04 Relatório de Metas e Indicadores para os membros 8 

do GTA Plano. Maria Lobo questionou se esta já era a versão final da nota 9 

técnica, sendo esclarecido por João Paulo Coimbra que não, que ele não havia 10 

ainda finalizado a nota técnica, mas que já havia acrescentado todas as 11 

contribuições. A reunião teve início às 13h20. João Paulo realizou uma 12 

apresentação com a composição, os produtos que deveriam ser entregues pela 13 

RHA com a data, apontando que há produtos com grandes atrasos, 14 

entendendo que deverá haver revisão dos prazos. João esclareceu que os três 15 

primeiros produtos foram aprovados e que a aprovação do último foi entregue 16 

no prazo previsto, que era dezembro, mas que este só foi aprovado ao final do 17 

mês passado. João acrescentou que o produto RP04 é este que está em 18 

análise e o RP05 foi entregue e enviado aos membros. João apresentou o 19 

objetivo do produto, pontuando que alguns itens que podem não estar 20 

disponíveis no atual produto podem ser englobados nos próximos produtos do 21 

Plano de Ações. João apresentou o Plano de Ações de acordo com o TDR, 22 

esclarecendo que a RHA disponibilizou uma tabela demonstrando o que está 23 

sendo coberto no RP04 e o que será coberto futuramente. João pediu que os 24 

membros estivessem atentos ao que estava presente como proposta de 25 

apresentação neste relatório. João pontuou que o produto foi recebido dia 08 e 26 

no mesmo dia foi enviado a todos por Ana Costa, estando disponível para 27 

contribuições até o dia 24 de março. João colocou que foram recebidas muitas 28 

contribuições que foram consolidadas e que a RHA se encontra muito aberta a 29 

aceitar as sugestões. João apresentou que o relatório 4 foi dividido em 7 30 

capítulos e falou brevemente sobre seu conteúdo geral. Algumas contribuições 31 

não puderam ser aceitas da forma desejada, como no caso dos nomes das 32 

Unidades Hidrológicas de Planejamento da Região Hidrográfica V, sendo 33 

esclarecido que é necessário utilizar a nomenclatura oficial no Plano Estadual 34 

de Recursos Hídricos, mas as contribuições foram adicionadas em forma de 35 

nota. Foi apresentada a definição dos objetivos específicos e metas de acordo 36 

com o prazo e os objetivos gerais. José Paulo Azevedo falou sobre a 37 

necessidade de se abarcar situações extremas, como chuvas e secas. Maria 38 

Lobo colocou que considera que as metas estão muito longínquas e que os 39 
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indicadores estão excessivos, acreditando que deveria haver relação com 40 

outras questões a serem analisadas, como os resíduos sólidos. Maria também 41 

questionou a questão do nome do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de 42 

Freitas, sendo explicado por Flávia Lanari que é necessária a revisão do nome 43 

do CBH-BG por meio de legislação. José Paulo solicitou que as contribuições 44 

apontadas deveriam ser detalhadas nas análises enviadas. Flávia colocou que 45 

há muito tempo é cobrada a questão do gerenciamento costeiro, 46 

acrescentando que acredita que isto deve ser citado no Plano em todos os 47 

comitês banhados pelo mar. José Paulo falou que o gerenciamento costeiro já 48 

está previsto no plano nacional, colocando que havia um setor no INEA que 49 

cuidava da questão da gestão costeira. João afirmou que todas as 50 

contribuições estão sendo citadas na nota técnica que será enviada à RHA. 51 

João corroborou com a fala de Maria sobre a questão dos indicadores, uma vez 52 

que pode haver problema sobre a realização dos cálculos, disponibilidade de 53 

informações e acompanhamento. José Paulo sugeriu que seja solicitado que a 54 

Agenersa realize a análise destes dados, pois teria relação com a missão da 55 

agência. Foram apresentados os programas prioritários de acordo com o 56 

PERHI. João pontuou que o Relatório 3 disponibilizado já se encontra em sua 57 

versão final, acrescentando que é preciso se atentar que se forem necessárias 58 

muitas revisões isto pode acarretar em um atraso do cronograma como um 59 

todo, sendo falado que algumas contribuições parecem desconsiderar que 60 

haverão outros produtos. João questionou se seria possível aprovar o relatório 61 

4 caso as contribuições sejam aceitas e se esta mesma forma poderia ser 62 

utilizada pelo relatório 5. Alexandre Braga informou que todas as informações 63 

consolidadas pelo Paulo Eduardo Aragon atendiam às necessidades do 64 

subcomitê Itaipu-Piratininga. Os membros aprovaram o RP04 com ressalvas e 65 

condicionando a RHA a considerar adequações e contribuições na nota 66 

técnica. Foi solicitada a realização uma reunião no dia 21 de abril com 67 

participação da RHA. A reunião foi encerrada. 68 

Encaminhamentos: 69 

1) Enviar a Nota Técnica de Análise do RP04 para a RHA aprovando o 70 

produto, mas constando que a aprovação é com ressalvas e condicionada a 71 

análise e consideração das contribuições enviadas na Nota Técnica. No 72 

caso de não aceitação das contribuições devidamente justificar através da 73 

planilha de rastreabilidade de contribuições e indicar em quais produtos elas 74 

serão consideradas. 75 

 76 
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Participantes: 77 

Alexandre Carlos Braga – CCRON; Christianne Bernardo – OAB; Flávia Lanari  78 

Coelho – APALMA; José Paulo Soares de Azevedo – OMA BRASIL;  Luiz 79 

Constantino Junior – INEA; Marcos Filgueira Jorge – FIOCRUZ; Maria da 80 

Silveira Lobo – VIVA COSME VELHO; Luciana Falcão – VIVA COSME VELHO. 81 

Secretaria Executiva (Agevap): Carolina Martins, Gabriel Macedo, João 82 

Coimbra, Lohana Santos, Lucas Charles e Patrick Moraes. 83 

 84 

 85 

José Paulo de Azevedo 86 

Coordenador do GTA Plano 87 

 88 


