MEMÓRIA DE REUNIÃO – GT RIBEIRÃO SOBRADINHO

Brasília, 07 de outubro de 2014.

Assunto: Reunião para apresentação da Reestrutura da Coordenação Geral do Projeto Ribeirão
Sobradinho
Local: Casa do Ribeirão - Sobradinho
Horário: 14h – 16h30
Participantes: Norma Geraldi Hidalgo Dixo (Caesb), Wilma Pereira Rodrigues (Administração
Regional de Sobradinho), Cláudio Odilon da Costa Silva (Administração Regional de Sobradinho),
Saulo Gregory Luzzi (Adasa), Débora Tolentino L. Diniz (Adasa), Rogério Castor Cunha Mattos
(Adasa).
Objetivos:
1. Contribuições a minuta do Termo de Referência;
2. Inspeção realizada nas galerias de drenagem pluvial realizada em conjunto NOVACAP e
ADASA;
3. Atividades desenvolvidas pelo Grupo Educação Ambiental;
4. Definição dos próximos passos;
5. Data para reunião com toda a UGP;
6. Outras informações.
Desenvolvimento:
Item 1 – A reunião iniciou-se com as boas vindas a todos os presentes, passando à introdução
ao motivo da reunião e apresentação dos membros do grupo de trabalho. Item 2 – A Sra. Débora
apresentou a nova estrutura da coordenação geral dos projetos assumidos pela ADASA,
apresentando o Sr. Rogério Mattos como responsável pelo Projeto Sobradinho. Item 3 – O Sr.
Rogério relembrou a estrutura dos subgrupos de trabalho e repassou a memória da reunião de
03/06/2014, passando a preocupação em iniciar os trabalhos dos subgrupos. Item 4 – Os
presentes abordaram a importância em se assinar o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) como
forma de destacar e oficializar o trabalho do grupo. Item 5 – O Sr. Rogério apresentou os
resultados da inspeção realizada em conjunto com a Novacap, nas 4 (quatro) galerias de águas
pluviais identificadas no Diagnóstico da Casa Civil, que desembocam no Ribeirão Sobradinho.
Item 6 – Quanto às atividades de Educação Ambiental, o Sr. Rogério informou que ao todo foram
realizadas 46 (quarenta e seis) palestras, abrangendo 9.489 alunos, ao longo de 2014, em escolas
de Sobradinho. Item 7 – A Sra. Wilma sugeriu que o grupo trabalhasse na solicitação do Dia do
Ribeirão Sobradinho. Item 8 – Os participantes abordaram a necessidade de atualização do
Decreto de criação do Grupo de Trabalho, no intuito de que os órgãos participantes se engajem
no projeto e para que os nomeados possam assumir as ações conscientemente e com respaldo
no decreto. Item 9 – A Sra. Wilma colocou que a instituição São Bartolomeu Vivo se propôs a
doar o cercamento da nascente, sugerindo verificar com o IBRAM (coordenação do subgrupo de
Recuperação de áreas de preservação) a possibilidade de cercar a área ainda em 2014. Item 10
– Em relação às contribuições a minuta do Diagnóstico a ser contratado pela ADASA, a Sra.
Wilma disse não ter recebido o documento por e-mail, enquanto que a Sra. Norma sugeriu que
as ações deveriam ser mais detalhadas em custos e tempo necessário para implementação pelo

Grupo de Trabalho. Item 11 – Ainda, que o diagnóstico poderia apresentar os órgãos necessários
para execução de cada ação e também indicar possíveis fontes de recursos. Item 12 – A Sra.
Norma disponibilizou os dados PCA Grande Colorado para verificação se os dados secundários
desse trabalho atendem ao projeto, o que pode vir a baratear o custo da contratação do
diagnóstico. Item 13 – Ficou decidido que o Sr. Rogério reenviaria a minuta do Termo de
Referência de contratação do diagnóstico por e-mail aos coordenadores para que novas
sugestões fossem apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias. Item 14 – Os participantes
concordaram em realizar a próxima reunião com todos os participantes no dia 28/10/14, às
9h30, na Casa do Ribeirão em Sobradinho. Item 15 – O Sr. Rogério reforçou a necessidade dos
coordenadores apresentarem as propostas de ações de cada subgrupo na próxima reunião, item
que havia sido apresentado na reunião de 03 de junho de 2014. Item 16 – A Sra. Norma solicitou
que a coordenação geral do projeto encaminhasse a todo o grupo, a lista de contato dos órgãos,
bem como as ações originais previstas em cada subgrupo com vistas a balizar o plano de ações
de cada subgrupo. Item 17 – Para constar, eu, Débora Tolentino Luzzi Diniz, registrei essa
memória de reunião.
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