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REGISTRO DE REUNIÃO 

Data: 25/04/2022. 

Reunião: Reunião de alinhamento sobre o cronograma de entrega dos próximos 

produtos do Projeto de Dimensionamento da Rede de Monitoramento 

Hidrometeorológico da RH-II. 

Grupo: Envex-Ferma e AGEVAP 

PARTICIPANTES INSTITUIÇÃO 

Leandro Barros Oliveira AGEVAP 

Sandro Vissotto Envex-Ferma 

Tipo: Videoconferência 

Local: Teams 

RELATO DE CONTEÚDO DA REUNIÃO 

Pauta: 1) Apresentação do escopo do projeto já contratado, dos produtos a 1 

serem entregues em cada etapa e do Plano de Trabalho; 2) Apresentação do 2 

representante de cada instituição que manifestou interesse em compor o grupo 3 

de acompanhamento, com ênfase nas contribuições técnicas associadas a 4 

escopo o projeto e de disponibilidade de dados que podem ser fornecidos; 3) 5 

Votação para definição dos membros do GTAOB; 4) Eleição do coordenador e 6 

subcoordenador do grupo. Antes de iniciar a pauta da reunião Hendrik Mansur 7 

(TNC) solicitou uma inversão do de pauta, para que antes que houvesse apresentação 8 

do escopo de projeto os membros se apresentassem e fossem então eleitos. A 9 

proposta foi aceita pelos presentes. Item 2) Cada participante se apresentou e 10 

demonstrou a contribuição que sua empresa poderia ter em relação ao projeto. Item 11 

3) Foi realizada votação, sendo as vagas preenchidas da seguinte forma: Luiz 12 

Constantino (INEA); Leandro Couto (CEDAE); Lude Viana (Light); Flávio José (ANA) 13 

e Fabrício Vieira (ANA); José Paulo (OMA); Mariluci Sudo (PESAGRO); Alan Nóbrega 14 

(Rio Águas) e Hendrik Mansur (TNC). Ao final da votação de representantes Marcelo 15 

Danilo (ANAGEA) solicitou que as instituições presentes sejam convocadas a 16 

comparecer às reuniões do grupo, mesmo sem ocupar posições em sua composição. 17 

A sugestão foi aceita pelos representantes. José Paulo (OMA) pediu para que alguns 18 
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produtos específicos contassem com participação de convidados da área, a serem 19 

indicados pelo grupo. A sugestão foi aceita pelos presentes. Preenchidas as vagas, 20 

foi retomada a pauta. Item 1) Caroline Lopes (AGEVAP) apresentou o escopo contido 21 

na contratação realizada, os produtos previstos, cronograma e valor total do contrato. 22 

Alan Nóbrega (Rio Águas) solicitou informar como funcionaria o formato de trabalho 23 

do grupo e qual prazo eles teriam para avaliação. Caroline Lopes (AGEVAP) informou 24 

que seria estabelecido um período mínimo de 10 (dez) dias para avaliação de cada 25 

produto. Hendrik Mansur (TNC) pediu para que fosse mantida programação de 26 

reunião às sextas, pedido que foi corroborado pelos presentes. Caroline Lopes 27 

(AGEVAP) pediu exceção apenas no primeiro encontro, a ser realizado no dia 17/03. 28 

O pedido foi aceito pelo grupo. Caroline Lopes (AGEVAP) informou que no próximo 29 

encontro levará proposta de agenda de reuniões até o final do contrato; Item 4) Foi 30 

eleito por unanimidade de votos a indicação de Luiz Constantino (INEA) como 31 

coordenador do grupo. O papel de subcoordenador se manteve em aberto. 32 

Encaminhamentos: 1) Enviar o Produto de Panorama da Rede de Monitoramento ao 33 

grupo; 2) Elaborar cronograma de reuniões; 3) Enviar convite de reunião mesmo aos 34 

participantes que não ficaram entre os eleitos para ocupar as vagas do grupo. 35 


