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APROVADA EM 23/10/2020 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE 1 

TRABALHO DE AVALIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (GTAEP) DO COMITÊ 2 

DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 3 

SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ (CBH-BG). GRAVAÇÃO 4 

DISPONÍVEL – No dia 09 de outubro de 2020, em ambiente virtual, com início às 5 

11h00min, foi realizada esta reunião com a seguinte pauta: 1-  Aprovação das atas 6 

das reuniões dos dias 06-05-2020, 11-05-2020 e 30-09-2020; 2- Análise da 7 

apresentação do Escritório de Projetos; 3- Consolidação da Matriz de 8 

Indicadores; 4- Definição da metodologia para operacionalização da avaliação do 9 

Escritório de Projetos; 5 – Objetivos do EP. Reunião iniciada às 11h16min. 1- 10 

Aprovação das atas das reuniões dos dias 06-05-2020, 11-05-2020 e 30-09-2020 11 

Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) iniciou a reunião perguntado aos participantes 12 

se as atas podem ser aprovadas e se todos aprovam a pauta. José Paulo Azevedo 13 

(OMA Brasil) lembrou que as atas anteriores devem ser aprovadas por quem participou 14 

das reuniões. Questionou ainda sobre a definição dos objetivos, que não foi incluído 15 

como ponto de pauta. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) perguntou se foi feita a 16 

relação dos coordenadores dos GTs Macroprogramas de todos os subcomitês. Lohana 17 

Santos (Agevap) disse que os subcomitês Maricá, Lagoa Rodrigo de Freitas, Leste e 18 

CLIP, cada um tem seu GT único e que irá consolidar o documento com o contato dos 19 

coordenadores. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) disse que é importante que os 20 

integrantes do GTAEP saibam quem são os coordenadores dos GTs Macroprogramas 21 

para convidá-los para a próxima reunião. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) 22 

solicitou a inclusão do item 5 na pauta: Objetivos do EP. A inclusão de ponto de pauta 23 

e as atas foram aprovadas no chat por unanimidade. 2- Análise da apresentação do 24 

Escritório de Projetos:  Mayná Coutinho (Cedae) perguntou se foi incluído em algum 25 

item algo sobre sua sugestão dada na reunião anterior, de que seria importante a 26 

metodologia refletir os desafios e prioridades das regiões dos subcomitês e da região 27 

hidrográfica. Agenor Cunha (Clube Naval) questionou sobre os estagiários. José Paulo 28 

Azevedo (OMA Brasil) disse que a avaliação está ligada aos Macroprogramas, que 29 

abrangem quase a totalidade das prioridades dos subcomitês. Acrescentou que há  30 

previsão dos estagiários para cada subcomitê, que serão orientados pelos especialistas 31 

do EP. Carlos Frederico (Agevap) falou que a questão levantada por Mayná é 32 
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importante, pois o recurso do EP vem de quatro linhas do PAP e que na prestação de 33 

contas isso precisa ser levado em consideração, principalmente Coleta e Tratamento 34 

de esgotos, que é carimbado por lei. Acrescentou ainda que o entendimento do EP é 35 

que as metas devem seguir essas linhas do PAP, de onde vem o recurso. Por isso, os 36 

produtos devem ser bem claros dentro de cada uma dessas linhas. Carlos Frederico 37 

(Agevap) ainda disse que o EP fez uma apresentação sobre propostas de produtos e 38 

metas relacionadas a essas linhas do PAP e que caso seja interesse do GT, a 39 

apresentação pode ser feita. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) disse que seria 40 

interessante que Carlos faça a apresentação. Agenor Cunha (Clube Naval) falou que 41 

tem dúvidas sobre como será a capacitação dos estagiários, se será feita pelo 42 

subcomitê ou pelo EP. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) disse concordar com Carlos, 43 

mas que a ideia é que o EP possa conduzir outras coisas também. Ainda sugeriu que 44 

no próximo PAP seja incluído recurso de todos os macroprogramas, para que o EP 45 

possa trabalhar em todos os Macroprogramas. Carlos Frederico (Agevap) ressaltou 46 

que a atuação do EP não deve ser restrita a essas linhas, mas que entende que ao 47 

final dos primeiros dois anos de EP, será necessário apresentar o que foi efetivamente 48 

realizado em cima dessas linhas. Acrescentou que os integrantes do EP pensaram em 49 

metas e indicadores para cada uma dessas linhas. Disse ainda que acha importante 50 

seguir o fluxo: objetivos – metas – plano de trabalho para uma boa organização e 51 

condução dos trabalhos, o que não foi conseguido até agora. João Paulo Coimbra 52 

(Agevap) disse que no Oeste já foram feitas as entrevistas para seleção de estagiários, 53 

mas não sabe sobre os outros subcomitês. Carlos Frederico (Agevap) falou que a 54 

contratação dos estagiários administrativos será feita através do CIEE e que já está em 55 

andamento. Mayná Coutinho (Cedae) acrescentou que o subcomitê do sistema lagunar 56 

da Lagoa Rodrigo de Freitas já enviou os perfis desejados para estagiários. Carlos 57 

Frederico (Agevap) falou que para os estagiários de recursos hídricos, o comitê está 58 

vendo a possibilidade de contratação com as universidades. Acrescentou que está em 59 

processo a contratação de estagiário de comunicação para o CBH-BG, mas que se 60 

preocupa com a contratação do estagiário antes do especialista. Izidro Arthou 61 

(Movimento Pró Restinga) falou que entende que o estagiário de comunicação não 62 

deveria ser contratado antes do especialista de comunicação. Jacqueline Guerreiro 63 

(OMA Brasil) disse que o objetivo da presente reunião é validar a matriz de avaliação e 64 
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que após isso, haverá uma ação piloto para usar a matriz. Acrescentou que existem 65 

questões que devem ser tratadas nos subcomitês, CTIL e Plenária do CBH-BG. Izidro 66 

Arthou (Movimento Pró Restinga) respondeu que realmente esse é o objetivo da 67 

reunião, mas que os novos integrantes do GT têm ainda algumas dúvidas iniciais que 68 

devem ser sanadas. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) pediu para Carlos iniciar a 69 

apresentação. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) falou que o GT avalia não só os 70 

Especialistas em Recursos Hídricos, mas também os especialistas administrativos e 71 

estagiários do EP. Carlos Frederico (Agevap) colocou em tela a apresentação e disse 72 

que não é uma proposta fechada, mas que o objetivo é contribuir com as propostas do 73 

GT. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) questionou se a apresentação é sobre uma 74 

proposta de metas e indicadores para dialogar com a matriz construída pelo GT. Carlos 75 

Frederico (Agevap) respondeu que pela questão da origem dos recursos, o EP 76 

formulou uma proposta de produtos baseada nas linhas do PAP de onde saem os 77 

recursos do EP. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que o GT fez reuniões para 78 

construir uma base de avaliação, uma metodologia do comitê para acompanhar o 79 

trabalho, dividida em três etapas. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que acha 80 

pertinente que a apresentação não seja feita, pois não foi enviada anteriormente ao 81 

GT. Acrescentou que se a apresentação for sobre indicadores, ela deve ser enviada 82 

anteriormente para que todos os integrantes do GT possam ler. Izidro Arthou 83 

(Movimento Pró Restinga) disse que se a apresentação seguir o que foi apresentado 84 

anteriormente, tudo bem, mas se é uma nova proposta de indicadores, ela deve ser 85 

vista em outro momento. Acrescentou que a matriz realizada pelo GT que deve ser 86 

levada em consideração no momento. Jacqueline Guerrero (OMA Brasil) disse primeiro 87 

deve ser feita a validação da matriz consolidada pelo GT e em uma segunda etapa, o 88 

GT se abre para dialogar com as propostas complementares dos técnicos da Agevap. 89 

Lohana Santos (Agevap) disse que o EP se reuniu para essa construção porque na 90 

época da reunião com o GT, em maio, não havia ainda os dois novos especialistas de 91 

recursos hídricos e os dois administrativos ainda não estavam envolvidos com o EP. 92 

Acrescentou que desde junho, cada um começou a atuar nos subcomitês e que após 93 

esse tempo trabalhando na ponta, o EP percebeu que as metas foram planejadas mais 94 

voltadas ao Relatório de Territorialidade Hídrica e que agora há uma outra visão. 95 

Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que precisam ter uma matriz na mão, um 96 
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marco zero para saber se a matriz funciona na concretude e que o marco zero definido 97 

pelo GT é o relatório de territorialidade e depois o GT irá avaliar os outros produtos. 98 

José Paulo Azevedo (OMA Brasil) falou que segue a linha de Jacqueline e que o 99 

primeiro produto que deve ser avaliado é o relatório de territorialidade, que é o único 100 

produto do EP até o momento. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) pediu que seja 101 

enviada a apresentação que o EP iria apresentar. Acrescentou que o título da 102 

apresentação não condiz com o que ela contém, que dialoga com a matriz construída 103 

pelo GT. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) sugeriu que a apresentação seja feita no 104 

ponto de pauta 4, que o material servirá como um subsídio para a discussão. Izidro 105 

Arthou (Movimento Pró Restinga) solicitou que a pauta seja seguida, pulando o item 2. 106 

Mayná Coutinho (Cedae) pediu para tirar dúvida pois havia entendido que a 107 

apresentação do EP seriam sugestões para o grupo e não algo determinativo vindo do 108 

EP. Acrescentou que no início da reunião foi aprovada a  apresentação e também que 109 

não vê problema com a sugestão colocada de que ela entre no ponto de pauta 4. 110 

Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) falou que não é pertinente a apresentação, visto que 111 

o grupo não a viu antes e que a matriz não foi validada com os novos integrantes do 112 

GT. Disse ainda, que foi um erro aprovar o ponto de pauta sem saber do que se 113 

tratava, solicitando que a apresentação seja enviada aos integrantes do GT e que fique 114 

como ponto de pauta na próxima reunião. Acrescentou dizendo que a presente reunião 115 

deve ouvir os novos integrantes do GT sobre a matriz construída pelo GT. 3- 116 

Consolidação da Matriz de Indicadores Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) deu 117 

início a apresentação da matriz. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que após a 118 

avaliação dos relatórios de territorialidade, a matriz dando certo, será replicada para 119 

outros produtos. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) falou que a preocupação do 120 

GT é valorizar a diversidade de conhecimentos do EP. Agenor Cunha (Clube Naval) 121 

sugeriu que caso matriz apresentada seja modificada, seja enviada a todos. 122 

Acrescentou sugerindo otimizar a matriz, passar uma “peneira”, elegendo os principais 123 

indicadores. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que o GT anterior deu “ok” e que 124 

a peneira será feita após a concretização da primeira avaliação. A matriz foi aprovada 125 

por unanimidade no chat. 4 - Definição da metodologia para operacionalização da 126 

avaliação do Escritório de Projetos Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) falou que 127 

se a avaliação passar por cada subcomitê, ela virá de diversas maneiras. Falou ainda 128 
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que precisa ter fatores mais bem explicitados, podendo ser feita de 0 a 10. Jacqueline 129 

Guerreiro (OMA Brasil|) sugeriu uma tabela com três possibilidades: atendeu, não 130 

atendeu e atendeu parcialmente, pois facilita o entendimento. José Paulo Azevedo 131 

(OMA Brasil) concordou em não criar coisas complexas que não foram testadas.  Izidro 132 

Arthou (Movimento Pró Restinga) lembrou que a reunião do dia 23 com os 133 

coordenadores será para apresentar a definição dos indicadores, por isso devem estar 134 

bem definidos na presente reunião. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que a 135 

reunião será para mostrar como deve ser feito. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) 136 

falou que sairão da reunião sem ter “algo na mão”. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) 137 

disse que o GT irá se debruçar sobre o relatório de territorialidade, apresentando os 138 

indicadores sobre o relatório. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) falou que a 139 

avaliação dos relatórios não deve ser feita pelo GT. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) 140 

disse que os relatórios serão exemplos de como será a avaliação. José Paulo Azevedo 141 

(OMA Brasil) sugeriu que os formulários de avaliação sejam elaborados pelo GT, com 142 

os coordenadores dos subcomitês e com a ajuda técnica dos especialistas. Izidro 143 

Arthou (Movimento Pró Restinga) disse que o acordo do GT era montar a avaliação e 144 

os subcomitês avaliarem. Acrescentou que o GT tem que entregar aos subcomitês um 145 

produto para a avaliação. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que o produto seria 146 

o formulário. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) disse que o formulário tem que ser 147 

elaborado pelo GT e coordenadores dos subcomitês, baseado nos macroprogramas. 148 

Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que o GT deve fazer um esforço de vários dias 149 

para a primeira avaliação. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) disse que deveriam 150 

ter algo pronto e que o GT definirá a forma de avaliação e apresentará aos subcomitês. 151 

Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que o GT faz o formulário, preenche conforme 152 

o relatório de territorialidade e que dia 23 mostrarão aos coordenadores como foi feito. 153 

Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) falou que o combinado é que o GT não faça a 154 

avaliação, mas decidam a avaliação e posteriormente avaliem conforme a avaliação 155 

dos subcomitês. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) disse que  o GT precisa ensinar os 156 

outros a fazerem a avaliação. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) disse que ainda há 157 

duas fases, que saindo os indicadores, o GT se reúne com os coordenadores, sai o 158 

formulário e o GT assessora o coordenador e coordenadores dos GTs na aplicação dos 159 

indicadores. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) disse que estão avaliando o grupo 160 
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e que o resultado não pode ser individual. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) 161 

disse que os indicadores devem ser aplicados ao relatório de territorialidade agora. 162 

Acrescentou que dia 23 o GT explicará aos coordenadores dos GTs Macroprogramas 163 

os formulários. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) sugeriu um formulário para ser 164 

apresentado aos coordenadores dos subcomitês dia 23 e explicarão a forma de 165 

avaliação. Izidro Arthou (Movimento Pró Restinga) disse que fará uma proposta de 166 

formulário para apresentar aos coordenadores dia 23. Mayná Coutinho (Cedae) 167 

questionou até quando será enviada a proposta de formulário. Izidro Arthou 168 

(Movimento Pró Restinga) disse que está com muitas tarefas, mas que irá fazer e 169 

enviará ao GT. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) sugeriu que Mayná e Jacqueline 170 

ajudem Izidro na construção do formulário. 5 – Não foi apresentado o ponto de pauta.  171 

Sem mais nada a declarar, foi encerada a reunião às 13h20min, eu, Laura Cristina 172 

Pantaleão, transcrevi a ata e dou fé. 173 

                                                   Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2020 

 

 

Izidro Paes Leme Arthou 

Coordenador do GTAEP 

 

Encaminhamentos: 

1) Encaminhar aos integrantes do GT a matriz de indicadores, caso tenha inclusões 

2) Enviar os relatórios de territorialidade para os membros do GT 

3) Enviar a apresentação do EP ao grupo 

4) Izidro enviará uma proposta de formulário aos membros para uma nova roda de 

conversa 
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LISTA DE PRESENÇA: 

COMPOSIÇÃO DO GTAEP 
Subcomitê Instituição Representante 

Leste Prefeitura Municipal de Tanguá Elielson Teixeira ✓ 

Leste 
Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA Brasil (Substituta) 

Jacqueline Guerreiro ✓ 

Leste 
Associação de Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência dos Munícipios de Miguel Pereira – ADEFIMPA 

Vera de Fátima Martins ✓ 

LRF Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE Mayná Coutinho Morais ✓ 

LRF Clube Naval - Departamento Esportivo Agenor Cunha da Silva ✓ 

LRF Instituto Mar Adentro (IMA) José Carlos Gonçalves Carvalheira X 

Oeste 
Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA Brasil (Titular) 

José Paulo Azevedo ✓ 

Maricá Movimento Pró-Restinga Izidro Paes Leme Arthou ✓ 
 

OUTRAS INSTITUIÇÕES/ENTIDADES PARTICIPANTES 
-    
 

AGEVAP 

- Especialista em Recursos Hídricos – EP – Subcomitê Oeste João Paulo Coimbra ✓ 

- Especialista em Recursos Hídricos – EP – Subcomitê Maricá Lohana Cristina Medeiros dos Santos ✓ 

- Especialista em Recursos Hídricos – EP – Subcomitê Jacarepaguá Patrick Moraes Souza D’Oliveira ✓ 

- Especialista em Recursos Hídricos – EP – Subcomitê Leste Gabriel Frota dos Santos ✓ 

- Especialista em Recursos Hídricos – EP – Subcomitê Lagoa R. F. Laura Pantaleão ✓ 

- Especialista Administrativo – Leste, Maricá e CLIP Carlos Frederico ✓ 
 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 

mailto:cbhbaiadeguanabara@gmail.com


COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 

 

Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.080-003 

Telefone: (21) 2334 9658 /  E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

mailto:cbhbaiadeguanabara@gmail.com

