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APROVADA EM 18/08/2021. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO 1 
DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 2 
DA BAÍA DE GUANABARA DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 3 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO 4 
DISPONÍVEL – No dia 06 de julho de 2021, às 10h, deu-se a Reunião Extraordinária 5 
do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Bacia por videoconferência 6 
com a seguinte pauta: Preparação e definição dos participantes para a Oficina 7 
do RP07 - Propostas de ações, intervenções, programa de investimentos e 8 
roteiro de implementação do plano. A reunião foi iniciada às 10h20 com João 9 
Paulo Coimbra realizando uma apresentação sobre a oficina proposta para RP07, 10 
com proposta de ocorrência em 21 de julho, contextualizando que é um dos 11 
produtos mais importantes por apresentar o plano de ações e intervenções. João 12 
recorda que esta proposta de realização da oficina já estava estabelecida. Foi 13 
apresentada uma tabela demonstrando o que já havia sido entregue pela RHA. João 14 
esclareceu que a oficina será baseada nos produtos já entregues pela RHA, 15 
tomando isto como referência para ações e programas do relatório 07. João pontuou 16 
que o objetivo da reunião é a definição dos 40 nomes que participarão das oficinas. 17 
João informou que o objetivo da oficina é captar contribuições específicas para os 18 
programas de ações e de investimento do PRH-BG, onde o debate deverá ser 19 
concentrado na construção de consensos entre grupos focais específicos de cada 20 
Componente Estratégico do Plano de Ações, sendo realizada com base nos 21 
componentes estratégicos e não nos macroprogramas. O convite para 40 22 
convidados, que devem ser enviados até o dia 09 de julho, e a inscrição seria 23 
realizada por meio de formulário. O produto só será enviado após a oficina, sendo 24 
entregue antes apenas uma prévia. Isto foi pensado para a construção ativa do 25 
CBH-BG na elaboração do produto. Após a conversa por componentes estratégicos, 26 
haverá uma discussão final com todos os participantes. Serão 4 momentos, o 27 
primeiro uma apresentação e a abertura. O segundo momento será a discussão em 28 
3 grupos: a sala 1 vai abarcar governança para o gerenciamento de recursos 29 
hídricos e implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, a sala 2 30 
vai discutir compatibilidade do balanço hídrico e segurança hídrica, enquanto a sala 31 
3 irá discutir conservação dos recursos hídricos. João questionou se será do 32 
interesse do CBH-BG colocar 15 participantes nesta sala também. Adriana Bocaiuva 33 
comentou que acreditava que sim. José Paulo Azevedo falou que também 34 
acreditava, mas se preocupava com a pouca adesão que vem ocorrendo nas 35 
contribuições ao Plano de Bacias. Foi decidido pela participação de 15 pessoas 36 
também na sala 3. João alertou para a importância da leitura do material antes da 37 
oficina para realização das contribuições. João pediu atenção à explicação dos 38 
componentes, pois seria importante o entendimento do que isto significa para 39 
direcionar as pessoas adequadas para cada sala. João realizou a elucidação de 40 
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cada componente. Também foi apresentado o fluxo do programa de ações e a 41 
proposição do programa de ações para RH-V por componente estratégico. João 42 
passou então para a apresentação da ficha descritiva dos programas de ações, 43 
informando que serão utilizadas informações da própria oficina para sua elaboração, 44 
sendo possível contribuições posteriores dos participantes também. João pontuou 45 
que seria importante que os participantes refletissem acerca do objetivo da oficina. A 46 
reunião passou então ao momento de definição dos participantes. João apresentou 47 
a tabela com as vagas disponíveis por subcomitê. Flavia Lanari não estava 48 
entendendo o assunto falado e perguntou se poderia realizar uma breve explicação. 49 
José Paulo informou que está sendo preparado uma Oficina das agendas do Plano e 50 
que nestas oficinas tem um número muito menor. José Paulo sugeriu que tenha um 51 
representante do subcomitê no GTA Plano ou indicar outra pessoa representativa. 52 
Os componentes estratégicos foram separados em três salas e nesta divisão surgem 53 
as vagas para os participantes dos subcomitês. Flavia Lanari perguntou para quando 54 
seria e José Paulo informou que deveria dar a resposta dia 09, e que o evento será 55 
dia 21 e no dia 12 seria o envio dos documentos. Adriana Bocaiuva disse que 56 
poderia conversar com os membros da CTIL para participar pela CTIL, caso não 57 
fosse pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Eloisa Torres informou que é a primeira vez 58 
que está participando da reunião e está adorando o planejamento, mas que não se 59 
sente com capacidade como coordenadora de indicar nomes nesta reunião. Ela 60 
solicitou ajuda de quem estiver acompanhando mais tempo, porque a Cynthia estava 61 
acompanhando pelo Terrazul e ela não se encontra presente. José Paulo falou que 62 
a pessoa ideal para as indicações seria o Marcos Figueiras que vem acompanhando 63 
ao longo de todo trajeto. Marcos Figueiras informou que na última vez para fazer a 64 
indicação passou pela plenária para estar de acordo com o gosto de todos, ele não 65 
sabe se a Eloisa e Christianne acha recomendado fazer da mesma forma nesta vez. 66 
José Paulo disse que nas outras oficinas de Chorume o número de participantes era 67 
muito maior e que nessa está reduzido e focado no plano. Christianne Bernardo 68 
disse que a lógica de colocar pessoas que já estão trabalhando nos subcomitês e 69 
relacionado ao plano seria ideal. Foi discutido entre os colegas e realizadas escolhas 70 
para o preenchimento de algumas vagas. Jorge perguntou se os membros do 71 
escritório de projetos poderiam ser indicados. José Paulo informou que acredita que 72 
sim. Jorge disse que irá refletir sobre. José Paulo falou que é ideal refletir e saber 73 
quem teria melhor contribuição quanto ao Leste. A reunião foi encerrada. 74 
 75 

José Paulo Azevedo  76 
Coordenador do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano de Recursos 77 

Hídricos da Baía de Guanabara 78 
 79 
Encaminhamento: 80 
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1) As coordenações dos subcomitês em conjunto com o respectivo membro do 81 
subcomitê no GTA Plano devem identificar e referendar os nomes para 82 
indicação de participação na oficina, confirmando a lista até dia 09/07 às 83 
17:00. 84 

 85 
Participantes: 86 
FioCruz - Marcos Filgueiras Jorge; CCRON - Alexandre Braga; INEA - Luiz 87 
Constantino; OMA Brasil - José Paulo; AMALGA - Adriana Bocaiuva; Instituto 88 
Terrazul - Eloisa Torres; OAB Barra da Tijuca - Christianne Bernardo; ALAPI - Paulo 89 
Cardoso; Viva Cosme Velho - Luciana Falcão; APALMA - Flavia Lanari; CEDAE - 90 
Jorge Muniz. Secretaria Executiva (Agevap): Bruno Pereira; Carolina Martins; 91 
Gabriel Macedo; João Coimbra; Lohana dos Santos; Lucas Pacheco; Patrick 92 
D’Oliveira; Paulo Eduardo Ribeiro. 93 


