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ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LAGUNAR 1 

ITAIPU PIRATININGA, realizada no dia 24 de março de 2022 às 14:00h, por 2 

videoconferência. Deu-se início a reunião em tela, com os seguintes pontos de 3 

pauta: 1. Priorização de projetos dos recursos em conta no âmbito dos 4 

macroprogramas; 2. Entrevista com a empresa de comunicação contratada. 5 

A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) iniciou a reunião falando que a Sra. 6 

Ana Costa apresentaria sobre os macroprogramas do PAP (Plano de Aplicação 7 

Plurianual) e a priorização dos projetos do CBH-BG. 1. Priorização de projetos 8 

dos recursos em conta no âmbito dos macroprogramas; A Sra. Ana Costa 9 

(Agevap) explicou que o objetivo desse ponto de pauta era priorizar os projetos 10 

que já foram deliberados pelo CBH-BG, informando que já foram feitas 60 11 

deliberações pela Baía de Guanabara e sendo necessário decidir quais ações 12 

devem ser priorizadas para o ano de 2022 e 2023. Falando também que a 13 

priorização é dos termos de referência que serão colocados pela Agevap e de 14 

todo o processo de acompanhamento que o Comitê faz a partir do momento que 15 

se tem um projeto contratado. Ressaltando que os projetos que não forem 16 

priorizados não significam que não serão feitos mais adiante. Em seguida, 17 

apresentou em tela a priorização dos projetos do Comitê da Baía de Guanabara, 18 

com os seguintes tópicos a serem abordados: 1. Histórico, 2. Deliberações por 19 

macroprograma; 3. Proposta da secretaria executiva de priorização de projetos e 20 

4. Próximos passos. Disse que como feito nos outros subcomitês, esse momento 21 

não seria de deliberar, pois, a mesma traria informações que para muitos seria a 22 

primeira vez escutando, então seria necessário depois debater internamente para 23 

que se leve ao debate na Plenária, visto que, esses projetos priorizados vão 24 

entrar no PAP do CBH-BG de 2023. Sobre o histórico, no ano de 2018 o CBH-BG 25 

aprovou o seu primeiro PAP (que vai de 2019 a 2022), até então havia apenas a 26 

resolução 09/2012, e também nesse mesmo ano foi formado o Grupo de Trabalho 27 

do FUNDRHI (GT FUNDRHI) criado para fazer retornar recursos que haviam sido 28 
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arrestados pelo Governo do Estado em 2016, recursos de todos os Comitês do 29 

Estado. Em 2019, pela quantidade de recursos que o Comitê Baía de Guanabara 30 

recebeu, fez com que o CBH-BG montasse uma oficina de planejamento 31 

estratégico onde se consolidou o primeiro PAP (2018) nos macroprogramas que 32 

existem hoje e também fez a divisão dos recursos entre os subcomitês, sendo 33 

30% para o Leste, 30% para o Oeste e 10% para cada um dos Subcomitês 34 

Lagunares. A existência desses macroprogramas gerou uma atualização na 35 

resolução do PAP (atualizado para a resolução nº71). Impactou também nos 36 

recursos a Constituição da Emenda Constitucional nº 73, publicada no final do 37 

ano de 2019, essa emenda diz que ao final de cada ano (31 de dezembro), 30% 38 

dos recursos que estão no FUNDRHI serão desvinculados para o Governo do 39 

Estado para quitar as dívidas do Estado. Em 2020, houve a última atualização do 40 

PAP, pois os recursos do GT FUNDRHI estavam previstos para voltar em 4 anos, 41 

mas percebeu-se que voltaria em um tempo mais curto, então a resolução do 42 

PAP vigente hoje é a nº93/2020. Em 2021, foi homologado um novo Decreto 43 

Estadual (Nº 47.505) que estabelece, entre outras coisas, o repasse automático 44 

dos recursos para o governo do estado e esse decreto descreve que o PAP deve 45 

ser feito com base no Plano de Recursos Hídricos e no PPA (Plano Plurianual) do 46 

Estado. Atualmente, o PAP está se encerrando, visto que, a vigência dele era de 47 

2019 até 2022, com isso, é necessário apresentar ao CERHI um novo PAP depois 48 

de ser aprovado em Plenária, até junho de 2022. Vem sendo feito por outros 49 

Comitês do estado e a nível do CEIVAP, um plano orçamentário que não é 50 

plurianual e sim anual, então no caso a orientação dada pelo Inea é que 51 

considerando que o Comitê Baía de Guanabara não tem um Plano de Recursos 52 

Hídricos aprovado e considerando que quando normatizar a correlação do PAP 53 

com o PPA os Comitês terão que atualizar os seus planos, foi recomendo que 54 

fosse feito um PAP só de 1 ano apenas, ou seja, um PAP só de 2023. O PRH 55 

está para ser aprovado, já que a finalização dele é nesse ano de 2022 e teria 56 

também a normatização de como deve coincidir com o PPA do estado. Então de 57 
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2024 adianta seria um Plano Plurianual, mas para 2023 um PAP mais simples, 58 

que seria um Plano Orçamentário Anual – POA. Em seguida, foi apresentado pela 59 

Sra. Ana Costa, uma planilha de deliberações por macroprograma, a qual está 60 

disponível no site do Comitê Baía de Guanabara, na aba de investimentos da 61 

bacia. A mesma explicou através desta planilha os projetos de cada 62 

macroprograma, seus respectivos valores e os saldos disponíveis após as 63 

contratações, passíveis de deliberação. Em destaque, para Instrumentos de 64 

Gestão está sendo considerado um montante total destinado ao Comitê, pois é 65 

um macroprograma que faz sentido se pensar a nível de Região Hidrográfica para 66 

a bacia inteira. Para Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário, o projeto da Bacia 67 

do Jacaré estava dependendo do termo de referência e para isso a Prefeitura de 68 

Niterói precisava realizar o cadastramento das residências que havia nas 69 

comunidades em torno da bacia, porém com a Pandemia em 2020 (COVID-19) 70 

não foi possível realizar esses cadastros. A Sra. Ana Costa (Agevap) perguntou 71 

se alguém do subcomitê teria alguma informação sobre o andamento desses 72 

cadastros, para poder definir um prazo para aplicar os recursos desse projeto. A 73 

Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) informou que estaria no dia 74 

09/03/2022 com a Sra. Dionê Castro, Coordenadora do PRO Sustentável que 75 

trata a comunidade do Jacaré, e iria perguntar a ela se poderia dar 76 

encaminhamento desse convênio com a Prefeitura e retornaria com a resposta na 77 

próxima Plenária. Em seguida, retornando à apresentação da planilha de 78 

deliberações por macroprograma, para Resíduos Sólidos, Drenagem e Águas, 79 

esse foi o macroprograma que menos se discutiu no Comitê, pois ele recebeu 80 

recursos muito depois dos demais, então o Comitê foi se debruçando nos 81 

macroprogramas que já havia recebido recursos, não tendo nenhuma ação 82 

deliberada para ele. Para o macroprograma Monitoramento Quali-Quantitativo, ele 83 

engloba toda a região hidrográfica, o CLIP, assim como outros subcomitês, 84 

definiram pontos de monitoramento que estão sendo analisados mensalmente, 85 

onde o contrato com a empresa especializada acaba em junho de 2024. Para 86 
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Infraestrutura Verde o CLIP tem um projeto de execução para demarcação da 87 

FMP da Laguna de Itaipu em andamento com a empresa SEXTANTE. O 88 

macroprograma Infraestrutura Verde ficou com o menor percentual de recursos no 89 

PAP. Para Educação Ambiental, existe um edital de projeto no qual contempla 90 

todos os subcomitês, na época do edital todos os subcomitês definiram linhas de 91 

projetos de educação ambiental que gostariam de ver acontecendo no seu 92 

território e todos tem uma quantidade de projetos que podem ser contemplados. 93 

O edital é no valor de R$1.200.000,00 e o CLIP tem 10% desse recurso, podendo 94 

contemplar 1 projeto de 120 mil reais ou 2 projetos de 60 mil reais. Em 95 

Comunicação e Fortalecimento Institucional, teve uma contratação do plano de 96 

comunicação e ações emergenciais, que é a empresa Prefácio. Em Apoio à 97 

Pesquisa, o edital foi de 20/2020 conseguindo contemplar 3 Universidades (UFF, 98 

UNIRIO e Rural). Por último, em relação ao Escritório de Projetos, houve uma 99 

época em que todos os subcomitês estavam satisfeitos com a atuação do 100 

escritório e gostariam de renovar, então foi feita uma consulta ao Inea e disseram 101 

que basta estar considerado no PAP do CBH-BG e assim estaria garantida a 102 

renovação. A Sra. Ana Costa informou que focou a apresentação nos 103 

macroprogramas técnicos, pois além desses apresentados anteriormente existem 104 

outros 2 macroprogramas (Custeio da Delegatária e Ações de Diretoria). A Sra. 105 

Ana Costa disse que os recursos mais expressivos estão na linha de saneamento. 106 

Em seguida, a Sra. Ana Costa apresentou as propostas de priorização. Falou que 107 

para o ano de 2022, a proposta da delegatária é feita de modo que não se 108 

utilizará mais a mão de obra do escritório de projetos para elaborar termo de 109 

referência, sendo colocado pelos subcomitês que escritório de projetos é para 110 

fazer produtos e não assessorar na parte de termo de referência. Logo, 111 

considerando só a parte gerencial da secretaria executiva, a proposta é que seja 112 

priorizado e que saia ainda no ano de 2022 as seguintes ações: 1. Edital de 113 

Saneamento Alternativo e Gerenciadora - 2022. Pois, serão 16 municípios com 114 

dados levantados e visitas de campo acontecendo. Considerando-se os seguintes 115 
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aspectos para essa priorização: Recursos CUTE, voltados do GT FUNDRHI; Total 116 

de recursos destinados para essa ação, só o Leste e Oeste destinaram 117 

R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) cada um, Jacarepaguá cerca de 118 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ajudando no desembolso que é uma 119 

meta do contrato de gestão; Abrangência do projeto, onde estará acontecendo em 120 

todos os municípios da região hidrográfica (RH-V); Hierarquização de áreas para 121 

aplicação de recursos futuros; Estágio avançado de elaboração do TDR. 2. Edital 122 

de Educação Ambiental e Gerenciadora – 2022. Tendo como aspectos 123 

considerados: Recursos da CUTE; Total de recursos destinados é de 124 

R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para ação do projetos. 125 

Abrangência do projeto será para toda a RH-V; Estágio avançado de elaboração 126 

do TDR; 3. Escritório de Projetos – 2022 e futuro. Projeto que deve ser 127 

considerado para 2022 e para os anos subsequentes. Tendo como aspectos 128 

considerados: Mão de obra para elaboração de produtos e apoio técnico aos 129 

subcomitês. 4. Diagnóstico com vistas ao enquadramento – 2023. Projeto previsto 130 

para o ano de 2023 que tem como aspectos considerados: Premissa legal; 131 

Recursos da CUTE; Total de recursos destinados com volume expressivo de 132 

quase R$8.000.000,00 (oito milhões de reais); Abrangência do projeto será para 133 

toda a RH-V. E por último teria o projeto de monitoramento em estágio avançado 134 

com dados suficientes para já poder se dedicar ao enquadramento. Em seguida, 135 

os próximos passos seria apresentar em Plenária do CBH-BG a previsão de 136 

reunião de deliberação de projetos priorizados no ano de 2022 e no PAP 2023; A 137 

Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) perguntou qual o prazo para retomar 138 

sobre a priorização para o CLIP. A Sra. Ana Costa disse que ainda não 139 

estabeleceu um prazo, mas que na Plenária do dia 31 de março poderá ser 140 

definido em conjunto um prazo para os subcomitês darem retorno sobre a 141 

priorização no seu território. A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) 142 

informou que no dia 12 de abril irá acontecer a plenária do CLIP e que nela será 143 

apresentado o plano de ação do CLIP para 2022. Sugerindo então que o que for 144 
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apresentado durante a plenária do CLIP e o que ficar acordado, ser feita uma 145 

interligação com as propostas de priorização apresentadas anteriormente e ver o 146 

que pode ser feito e o que é em comum. A Sra. Katia Vallado (CCRON) lembrou 147 

aos participantes que no dia 12 de abril irá acontecer durante todo o dia a oficina 148 

sobre o PL que está na câmera e envolve os recursos hídricos, propondo que a 149 

plenária do CLIP fosse transferida para outro dia. O Sr. Marcos Basbaum 150 

(CRBIO) relembrou também sobre as reuniões da CTSAM, para que a reunião do 151 

CLIP não recaia no mesmo dia, lembrando que as próximas da CTSAM serão no 152 

dia 05 de abril e no dia 19 de abril. A Sra. Ana Costa informou que a ideia da 153 

reunião é trazer elementos para que o CLIP priorize dentre o que já foi deliberado 154 

no passado. 2. Entrevista com a empresa de comunicação contratada; A Sra. 155 

Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) informou que a Prefácio é a nova empresa 156 

de comunicação contratada para auxiliar o CBH-BG e seus subcomitês em 157 

relação a comunicação. A Sra. Cintia Paes (Prefácio) disse que a Prefácio está na 158 

etapa inicial do trabalho o qual refere-se em conhecer com mais profundidade os 159 

Subcomitês, para que a empresa possa atuar de forma integrada com 160 

subcomitês, com o Comitê Geral e a secretaria executiva. A Sra. Cintia Paes 161 

sugeriu realizar a gravação da reunião para fins de registros. A Sra. Ana Costa 162 

informou que a reunião já está sendo gravada e encaminhará ao final da reunião 163 

a gravação para a empresa. A Sra. Cintia Paes disse ser a executiva de 164 

atendimento do Comitê e falou que a Sra. Ana Carolina Duarte faz parte do 165 

atendimento mais especializado em mídias digitais. A Sra. Cintia Paes (Prefácio) 166 

apresentou em tela o plano de trabalho de comunicação durante os 2 (dois) anos 167 

de contrato da empresa, mostrando os 12 produtos que estão descritos no edital 168 

de atendimento ao Comitê com os seus respectivos objetivos, que são: Produto 1. 169 

Briefing; Produto 2. Apresentar Plano de Trabalho da Assessoria de Comunicação 170 

Integrada; Produto 3. Workshop Online de Posicionamento Estratégico; Produto 4. 171 

Nova Identidade Visual para o CBH-BG com Manual de Marca; Produto 5. Novo 172 

site do CBH-BG; Produto 6.1 Boletim Informativo Digital com as Ações do Comitê 173 
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Geral; Produto 6.2 Boletim Informativo Digital para cada Subcomitê; Produto 7. 174 

Revista Digital; Produto 8. Elaboração e Divulgação de Relatório Digital sobre o 175 

cenário ambiental da bacia; Produto 9. Relatório Periódico da Prestação de 176 

Serviços de Assessoria de Comunicação Integrada; Produto 10. Banco de 177 

Imagens da Região Hidrográfica V; Produto 11. Conjunto de Dez Vídeos de 178 

Sensibilização e Fortalecimento Institucional da Região Hidrográfica V; Produto 179 

12. Conjunto de serviços de Comunicação Integrada realizados diariamente pela 180 

contratada com equipe permanente durante os 2 anos. Em seguida, mostrou os 181 

prazos de entrega dos respectivos produtos. A Sra. Cintia Paes (Prefácio) falou 182 

então que seria feito uma série de perguntas para maior conhecimento sobre o 183 

Subcomitê e que seria de suma importância a participação de todos para maiores 184 

informações. A Sra. Cintia perguntou como funciona a tomada de decisões dentro 185 

do CLIP, quando necessário definir algo, quem é o responsável. A Sra. Amanda 186 

Jevaux (Prefeitura de Niterói) disse que depende do que precisa ser decidido, 187 

algumas questões são levadas para a Plenária para que tenha conhecimento de 188 

todos, porém, se for algo pontual, que não vá influenciar o Subcomitê todo, a 189 

Coordenação Colegiada composta por ela, Amanda Jevaux, pela Sra. Katia 190 

Vallado e pelo Sr. Carlos Jamel, que resolve. A Sra. Cintia perguntou como é o 191 

relacionamento do Subcomitê CLIP com o Comitê Geral, se é uma comunicação 192 

diária, se existe algum ponto de tensão que a comunicação possa ajudar etc. A 193 

Sra. Amanda Jevaux disse que a relação é muito boa, que a Presidente 194 

Christiane é uma pessoa super acessível e prontamente atende às solicitações. 195 

Pontuou também sobre o grande fluxo de informações que é passado e que 196 

muitas vezes se perde pelo excesso, principalmente quando enviadas por 197 

Whatsapp, assim como a grande quantidade de reuniões que algumas vezes 198 

recaem no mesmo dia, o que pode prejudicar a participação de alguns 199 

integrantes. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) reforçou o 200 

que a Sra. Amanda havia dito anteriormente e disse que o Comitê precisa 201 

entender é que ele não é um órgão gestor e sim o Inea/Prefeitura, o Comitê é um 202 
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órgão colegiado que toma decisões. A Sra. Amanda Jevaux falou sobre o 203 

relacionamento com a Agevap, que nem sempre é bom, justamente pelo fato de 204 

terem que entender que o Comitê é composto por voluntários formando um 205 

colegiado para tomada de decisões. A Sra. Cintia perguntou quais são os 206 

programas principais que são desenvolvidos pelo CLIP, sabendo que o Comitê 207 

Geral tem 8 macroprogramas. A Sra. Amanda Jevaux disse que o CLIP participa 208 

de todos os macroprogramas, onde tem representantes do CLIP em todas as 209 

câmeras técnicas e grupos de trabalho existentes do Comitê. No mais, se tem o 210 

acompanhamento de alguns projetos em andamento, como Saneamento, 211 

Educação Ambiental e principalmente questões pontuais que impactam o 212 

Município que o CLIP integra. A Sra. Cintia perguntou dentro dos desafios que se 213 

tem em Niterói, o que é principal para a gestão da água. A Sra. Amanda Jevaux 214 

falou que atualmente o foco é o Esgotamento Sanitário, entendendo que os 215 

corpos lagunares Itaipu e Piratininga sofrem em função desses aspectos e não só 216 

isso, disse também que Niterói vem passando nos últimos anos por revisões de 217 

legislações, como Lei de Uso e Ocupação do Solo, Plano Diretor, Plano de 218 

Saneamento e falou que todos eles deveriam considerar melhor a fragilidade do 219 

Sistema Lagunar Itaipu Piratininga. A Sra. Katia Vallado disse que o maior desafio 220 

que o CLIP enfrenta atualmente é em relação as legislações sobre as áreas 221 

úmidas da cidade.  O Sr. Halphy Rodrigues (Águas de Niterói) disse que é 222 

fundamental intensificar a divulgação das ações e projetos que são feitos no 223 

Sistema Lagunar Itaipu Piratininga, lembrando inclusive dos projetos que são 224 

feitos pela Águas de Niterói com parceria, na Região Oceânica de Niterói, que são 225 

o Se Liga e Ligado na Rede. O Sr. Marcos Basbaum (CRBIO) enfatizou que o 226 

CLIP é sempre muito atuante em prol do Município de Niterói, principalmente em 227 

relação as Lagunas. E ressaltou o que o Sr. Halphy havia falado anteriormente, 228 

da importância da divulgação das ações do CLIP. A Sra. Cintia Paes disse que 229 

será feito dentro do planejamento da Comunicação rever a missão do Comitê 230 

Geral, rever se a missão que existe dentro do Comitê está adequada ou se ela 231 
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precisa ser alterada, desenvolvendo os conceitos de visão e valores. Logo, 232 

perguntou se o Subcomitê CLIP pretende contribuir com alguma fala para que 233 

seja desenvolvido essa visão e valores. A Sra. Cintia Paes leu sobre a fala da 234 

missão do Comitê Geral, que dizia o seguinte “Integrar os esforços do Público, 235 

dos Usuários e da Sociedade Civil para soluções regionais de proteção, 236 

conservação e recuperação dos corpos de água, viabilizando o uso sustentável 237 

dos recursos naturais, a recuperação ambiental e a conservação dos corpos 238 

hídricos quanto aos aspectos de quantidade e qualidade das águas da Bacia 239 

Hidrográfica da Baía de Guanabara.”. A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de 240 

Niterói) falou que está em uma linguagem simples, mas que ao mesmo tempo não 241 

é simplista, que poderia fazer uso de outros elementos, porém ficaria muito 242 

grande, então ela se considera contemplada. A Sra. Cintia Paes perguntou se o 243 

Subcomitê tem conhecimento de como o CLIP é visto pelas pessoas de fora, da 244 

credibilidade do CLIP para os outros. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de 245 

Windsurf de Niterói) disse que a falta de comunicação faz com que a sociedade 246 

não entenda nem o que é CLIP e tem gente do próprio Comitê que não entendeu 247 

ainda o que é o Comitê, sendo geral para todos os Subcomitês. Disse que é 248 

necessário ter um manual explicando qual é o papel do Comitê Geral. E que 249 

muitas vezes a sociedade acha que o Comitê é uma ONG. Falou que o primeiro 250 

produto que tem ser feito é um manual/documento em uma linguagem simples 251 

para explicar o que é o Comitê e sua atuação, tanto para os membros do Comitê 252 

e Subcomitê, quanto para a população em geral. E ter um mapa mais detalhado 253 

da bacia que contempla o CLIP. O Sr. Halphy Rodrigues (Águas de Niterói) 254 

reforçou o que o Sr. Paulo Bidegain havia dito anteriormente e falou inclusive de 255 

cartilhas mais lúdicas para crianças e adolescentes também terem esse 256 

conhecimento e a importância da água. O Sr. Paulo Bidegain (Associação de 257 

Windsurf de Niterói) falou da importância da empresa de comunicação apresentar 258 

a todos sobre as funções dos órgãos municipais, estaduais e da união para o 259 

Município de Niterói. A Sra. Cintia Paes perguntou quais os principais parceiros 260 
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que o CLIP possui, considerando os parceiros que já existem. A Sra. Katia 261 

Vallado (CCRON) disse que o Ministério Público Estadual e Federal, Inea, 262 

PESET, Resex, alguns movimentos sociais na região como o SOS Lagoa, corpo 263 

de bombeiros principalmente a parte marítima. A Sra. Cintia perguntou sobre os 264 

públicos prioritários além dos falados anteriormente. O Sr. Paulo Bidegain falou 265 

sobre os leitores de jornal, universidades, adulto jovem e adulto em geral. A Sra. 266 

Cintia perguntou se nas subabas do site do Comite precisa melhorar alguma 267 

coisa. O Sr. Halphy Rodigues sugeriu a melhora das informações que são mais 268 

relevantes, de serem destacadas logo assim que o site é aberto e não a pessoa 269 

ter que ficar indo em caminhos até achar. A Sra. Katia Vallado e o Sr. Paulo 270 

Bidegain falou sobre as redes sociais que estão sem administradores e estão 271 

parados, mas que o importante é sempre fazer uma ligação dessas redes para o 272 

Site do Comitê, onde estão as principais informações. O Sr. Paulo Bidegain falou 273 

sobre fazer podcast para informações que seria de grande relevância. A Sra. 274 

Cintia Paes perguntou sobre os trabalhos da assessoria de imprensa, se tem 275 

algum jornal, site ou canal de televisão que seria prioritário para o 276 

Comitê/Subcomitê. A Sra. Amanda Jevaux falou que em Niterói as notícias sobre 277 

o sistema lagunar costumam sair no jornal A Tribuna e no jornal O Globo. O Sr. 278 

Halphy Rodrigues falou sobre a mídia virtual do Enfoco. A Sra. Amanda Jevaux 279 

falou sobre outra mídia virtual que é o Niterói Alerta. Não tendo mais nenhum item 280 

para discutir, a reunião foi encerrada. 281 

 

 

 

 

Participantes: Poder Público: Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói); Marcos 

Basbaum (CRBIO); Vinicius Moço (CLIN); Silvia Carvalho (SMARHS). 

Usuários: Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói); Halphy Rodrigues 

(Águas de Niterói). 
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Sociedade Civil: Katia Vallado (CCRON); Martha Christina Lopes (IFEC); Sônia 

Menezes (AMAF). 

Secretaria Executiva: Paulo Eduardo Aragon (Especialista em Recursos 

Hídricos); Thatiana Santolia de Carvalho (Estagiária de Recursos Hídricos); 

Yasmim Fernandes (Estagiária Administrativa). 

Convidados: Ana Costa (Gerente de Contrato de Gestão – Agevap); Cleiton 

Bezerra (Especialista Administrativo em Comunicação do CBH-BG); Cintia Paes 

(Prefácio Comunicação); Ana Carolina Duarte (Prefácio Comunicação). 

 

Encaminhamentos 

 

1- Enviar apresentação da Sra. Ana Costa por email para os membros do CLIP; 

2- Marcar reunião como pauta única sendo as propostas de priorização para o CLIP no 

ano de 2022; 

3- Encaminhar a gravação da presente reunião para a empresa de comunicação 

Prefácio; 
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Katia Vallado               Amanda Jevaux               Carlos Jamel                            

 

 

 

Coordenação colegiada do CLIP 


