1

Ao vigésimo terceiro dia de maio de 2019, às 14:00, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios

2

Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ, deu início à 2ª Reunião Ordinária

3

Plenária do Comitê Guandu na Câmara de Vereadores de Seropédica/RJ tendo como pauta os

4

seguintes assuntos: 1- Abertura e leitura da pauta; 2- Leitura e aprovação das minutas de

5

atas das reuniões anteriores (14.02.2019); 3- Preenchimento do Questionário de Avaliação

6

– Meta do Contrato de Gestão; 4- Aprovação de preenchimento de vagas na composição

7

da Plenária; 5- Aprovação da quantidade e divulgação dos membros selecionados para o

8

ECOB 2019 – 10 a 12 de junho – Teresópolis;6- Aprovação da Resolução que “Dispõe

9

sobre a criação e as diretrizes de funcionamento do Grupo de Acompanhamento do PERH

10

- Guandu (GAP).”; 7- Aprovação da Resolução que “Dispõe sobre a criação e as diretrizes

11

de funcionamento do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA).”; 8- Aprovação

12

da Resolução que “Dispõe sobre a criação e as diretrizes de funcionamento do Grupo de

13

Trabalho do Regimento Interno (GTRI).”; 9- Aprovação Resolução que “Dispõe sobre a

14

ajuda de custo aos membros do Comitê Guandu”; 10- Aprovação do apoio à Capacitação

15

dos membros pela OGA Brasil no treinamento: Aplicação dos indicadores de governança

16

das águas; 11- Análise e aprovação das Solicitações para Apoio a evento externo: 12-

17

Apresentação da proposta para o Concurso de vídeo – O Fantástico Mundo da Água; 13-

18

Informes sobre a participação e os encaminhamentos do GT Fundrhi; 14- Assuntos

19

Gerais. O Diretor-Geral, Paulo de Tarso (FIRJAN), cumprimentou e agradeceu a presença de

20

todos e informou que os ITENS 7, 8 e 9 seriam retirados da pauta por se tratar de minutas de

21

Resolução que passaram pela CTIL-G para ciência em reunião sem quórum, portanto não

22

poderia haver deliberação. Ficou definido que os temas seriam reenviados àquela Câmara

23

Técnica para aprovação. ITEM 01 - Lívia Soalheiro (SEAS) leu os demais itens de pauta e Nelson

24

Reis (APEDEMA) solicitou a inclusão de um item na pauta: Aprovação de apoio para envio de

25

jovens ao ECOB. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) pediu também a inclusão de item: Custeio

26

de capacitação para profissionais da P.M de Nova Iguaçu sobre o tema “Gestão Ambiental da

27

Mata Atlântica.”. As inserções de pauta foram aprovadas. ITEM 02 - Com algumas contribuições

28

as atas foram aprovadas. ITEM 03 - Paulo de Tarso (FIRJAN) informou a importância do

29

preenchimento do questionário de avaliação da AGEVAP pelo Comitê Guandu, inclusive como

30

indicador do Contrato de Gestão. O questionário já havia sido entregue aos membros e também

31

fora disponibilizado online. ITEM 04 – Os candidatos às vacâncias foram apresentados ao

32

Plenário sendo eles: Fundação de Pesca – FIPERJ; Prefeitura Municipal de Mendes; Prefeitura

33

Municipal de Seropédica e Associação de Pescadores e Lavradores da Ilha da Madeira – APLIM.

34

Paulo de Tarso (FIRJAN) enalteceu a importância de haver mais representações no Comitê, pois
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35

isso enriquece as discussões. Ele perguntou então se todos estavam de acordo com as

36

candidaturas e, por unanimidade, as candidaturas foram aprovadas. Alguns dos novos membros

37

então empossados, apresentaram-se. Sérgio Hiroshi Okasaki representando a Associação dos

38

Pescadores e Lavradores da Ilha da Madeira (APLIM); Flávia Coutinho Guilherme representando

39

a Prefeitura Municipal de Seropédica; e a Prefeitura Municipal de Mendes que não enviou

40

representante à Reunião. O Subsecretário da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária,

41

Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Edmir Amanajás (SEAPPA), à qual a FIPERJ está

42

vinculada, apresentou ações e diretrizes de sua instituição. Flávia Coutinho, comentou que já

43

participou do Comitê Guandu e que buscará contribuir na realização de ações ambientais em

44

seu município. ITEM 05 – Nelson Reis (APEDEMA) defendeu uma maior participação de

45

membros nos eventos. Hendrik Mansur (TNC) sugeriu que, além dos critérios já existentes para

46

o ranqueamento dos membros a irem aos eventos, fossem criados também critérios para

47

definição da quantidade de representantes. Julio César Antunes (CEDAE-Abast.) comentou que

48

a quantidade que foi ao ECOB de 2018 foi nove membros, ou seja, aproximadamente 30% do

49

Plenário. Ele considerou a quantidade satisfatória para representação do Comitê. Julio César

50

Antunes (CEDAE-Abast.) argumentou também que a quantidade não necessariamente traz

51

representatividade ou melhores resultados para o Comitê Guandu. Ele defendeu que se

52

mantenha a proposta de nove membros e discutir posteriormente critérios para quantidades nos

53

próximos eventos. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) também argumentou a favor da qualidade de

54

membros e não quantidade. Ele lamentou que alguns membros vão e fazem turismo nas cidades

55

do evento ao invés de participar. Para ele, os membros precisam levar demandas do Comitê ao

56

Fórum e trazer os resultados das discussões de volta ao Comitê. Nelson Reis (APEDEMA)

57

argumentou que o Plenário tem competência para decidir os critérios de seleção e defendeu a

58

participação de Aníria Barcia (Instituto 5º Elemento) devido à sua tese de Doutorado ser sobre o

59

Comitê Guandu. Franziska Huber (FAETERJ) sugeriu a criação de um mecanismo de

60

rotatividade para evitar que o critério de desempate por antiguidade impeça a participação dos

61

membros mais novos. Ela também defendeu que os membros apresentem relatórios de

62

conteúdo. Uiara Martins (CREA-RJ) concordou com a sugestão do mecanismo de rotatividade e

63

sugeriu que a CTIL-G elabore resolução para definição de critérios de quantidade e seleção.

64

Janaína Vettorazzi (CK Energia) defendeu que os membros participantes apresentem o que

65

ocorreu aos outros membros. Markus Stephan (ADEFIMPA) explicou que não se manifestou

66

para facilitar a participação dos novos membros e solicitou que os que tiverem a chance de

67

participar por conta própria permitam a participação dos colegas. Ele também sugeriu o aumento

68

da participação para 12 membros. Fatima Rocha (AGEVAP) apresentou as estimativas de custos

Pág. 2 de 6

ATA da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ GUANDU-RJ -23.05.2019

69

de participação dos membros além do apoio à organização do ECOB já aprovado na primeira

70

Reunião Plenária. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) defendeu que os valores são inexpressivos

71

e o índice de saúde da água aponta como um problema a falta de capacitação. Julio César

72

Antunes (CEDAE-Abast.) concordou com a soberania da plenária para decidir, mas voltou a

73

insistir que os debates são longos, e que tais questões não deveriam vir à plenária e sim ser

74

discutidas de forma mais detalhada em Câmaras Técnicas. O Plenário aprovou, ainda assim,

75

por unanimidade, o apoio a 12 membros para participarem do ECOB 2019. A lista de membros

76

contemplados, conforme resultado da hierarquização, foi apresentada. ITEM 06 – Hendrik

77

Mansur (TNC) solicitou que se mudasse no texto a composição do grupo de trabalho, onde

78

consta “membros das câmaras técnicas” para membros do Comitê pois, desta forma abrange os

79

membros da Plenária, independente da instancia. Para recapitular a todos, Fatima Rocha

80

(AGEVAP) realizou a explicação do objetivo da resolução e iniciou a leitura da minuta. Daiana

81

explicou que o GAP pode englobar os membros do GTA, responsáveis pelo acompanhamento

82

da elaboração do PERH Guandu. Nelson Reis (APEDEMA) pediu que houvesse inscrito espaços

83

para que outros membros além dos do poder público pudessem participar do GTA. Mayná

84

Coutinho (CEDAE-San.) sugeriu que o número de membros por câmaras técnicas fosse

85

aumentado para três de cada câmara técnica e três da plenária, para aqueles que não estão

86

participando das câmaras técnicas também possam participar. Franziska Huber (FAETERJ)

87

explicou a participação das prefeituras busca garantir o acompanhamento e avaliação por parte

88

de quem está na ponta do processo. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) concordou com a

89

importância da articulação com as Prefeituras. Ele também defendeu a diminuição da quantidade

90

de membros, pois as prefeituras, sendo de seu interesse, iriam participar de qualquer forma.

91

João Bosco (UEZO) perguntou sobre a periodicidade dos encontros do Grupo. Franziska Huber

92

(FAETERJ) explicou que o próprio grupo, através de seu coordenador, define um plano de

93

trabalho que pode ser apresentado à Plenária. Luiz Fernando Moraes (EMBRAPA) defendeu

94

que a composição do grupo precisa conter o GTA, pois é a memória e o braço técnico do

95

processo. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) defendeu a composição de 5 prefeituras e que o

96

fórum do Governo pode definir as prefeituras a serem selecionadas. José Paulo Azevedo (OMA

97

Brasil) e Nelson Reis (APEDEMA) argumentaram a favor da participação dos órgãos técnicos.

98

José Paulo Azevedo (OMA Brasil) sugeriu também melhoria no formulário de avaliação da

99

Agência, pois o atual não gera informações tão relevantes para a gestão. Juliana Fernandes

100

(AGEVAP) explicou que isso já foi levantando nos relatórios de execução do contrato de gestão

101

da AGEVAP e sugere que um novo formulário seja elaborado pelo GAP. Várias propostas foram

102

dadas para a composição do GAP. Não havendo consenso, Lívia Soalheiro (SEAS) então
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103

buscou combinar as propostas em duas alternativas de redação para votação da Plenária. A

104

proposta inicial foi suprimida. A proposta 1 teve 19 votos, a proposta 2 não recebeu nenhum voto

105

e houve 2 abstenções. Conforme resultado da votação, o GAP será constituído por 18 membros

106

titulares e seus respectivos suplentes, sendo 15 (quinze) membros da plenária (05 (cinco)

107

representantes de cada segmento; 1 (um) representante do órgão gestor (INEA); 2 (dois)

108

representantes de especialistas e poderão ser convidados especialistas e prefeituras para

109

auxiliar as reuniões, quando necessário. No parágrafo sobre quórum mínimo, Nelson Reis

110

(APEDEMA) sugeriu não determinação de quórum mínimo. Julio César Antunes (CEDAE-

111

Abast.), Paulo de Tarso (FIRJAN) e Hendrik Mansur (TNC) defenderam a determinação de

112

quórum mínimo. Edmir Amanajás (SEAPPA) sugeriu que se estabeleça quórum mínimo com a

113

presença de um membro de cada segmento. Hendrik Mansur (TNC) defendeu a importância do

114

trabalho do grupo como ponto focal de toda a atuação do Comitê. Não havendo consenso, as

115

propostas de redação do artigo foram para votação. A proposta 1 teve 4 votos; a proposta 2 teve

116

10; e a proposta 3 teve 2 votos. Sendo assim, ficou decidido que o GAP terá quórum mínimo de

117

um terço de seus membros para suas reuniões, desde que esteja assegurada a presença dos

118

três segmentos. Devido ao horário avançado, o Plenário deliberou que alguns itens da pauta não

119

fossem discutidos. Fátima Rocha (AGEVAP) apresentou o ITEM 10, explicando que não existe

120

uma resolução própria para o custeio de não membros, porém, como se trata de custos para

121

capacitação dos membros, a Secretaria trouxe à Plenária para aprovação a sugestão de utilizar

122

os critérios e valores da Resolução nº 134. Foram apresentadas as estimativas de valores para

123

transporte e estadia. Decio Tubbs (ABAS) sugeriu que o treinamento seja aprovado mas

124

aconteça somente após a capacitação interna. Após discussões, Fatima Rocha (AGEVAP)

125

ressaltou: o curso está sendo oferecido aos membros do Comitê. O que a Plenária precisa é

126

decidir se quer ou não o curso. Alguns presentes questionaram o assunto não ter passado pela

127

Câmara Técnica. Fatima Rocha lembrou que o projeto da OGA Brasil foi apresentado por fatima

128

Casarin à CTEG em 2018. Como não houve consenso, abriu-se para votação duas propostas:

129

1ª: retornar o assunto para a câmara técnica, tendo 1 voto; 2ª proposta: agendamento para o

130

segundo semestre, tendo 15 votos a favor e 1 voto contra. O custeio da vinda do professor foi

131

aprovado. Encaminhamento: Informar e alinhar com profissional da OGA Brasil os trâmites para

132

sua vinda para realização de capacitação. Decio Tubbs (ABAS-RJ) lamentou o tempo gasto com

133

a pauta e o fato de não terem conseguido chegar aos últimos itens. Devido ao horário avançado,

134

solicitou-se Encaminhamento: Diretoria avaliar o item nº 11 e tomar a decisão de aprovação ad

135

referendum. ITEM 12. A apresentação do projeto foi adiada para próxima reunião plenária. ITEM

136

13. Ficou decidido a diretoria enviar o resumo do andamento das discussões no GT FUNDRHI.

Pág. 4 de 6

ATA da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ GUANDU-RJ -23.05.2019

ATA da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ GUANDU-RJ -23.05.2019
137

Encaminhamento: Paulo de Tarso (FIRJAN) enviar por email informes acerca do assunto.

138

Nelson Reis (APEDEMA-RJ) informou a necessidade de o Comitê apoiar o envio de jovens para

139

participação do ECOB custeando a locação de vans dentre outros. Alguns presentes ressaltaram

140

o tempo já estar avançado para tomar decisões e proceder com os custos. Não havendo

141

consenso, a discussão não teve continuidade. A diretora executiva, Andreia Loureiro (P.M.

142

Queimados), agradeceu a presença de todos, e declarou como encerrada a reunião às

143

17h35min. Eu, Leonardo Bruno Siqueira (AGEVAP) tomei a termo esta ata que segue aprovada

144

por:

145

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

____________________________
Andreia Loureiro (P.M. Queimados)
Diretora Executiva

Membros Presentes: Usuários: Julio César Oliveira Antunes (CEDAE-Abast.) Mayná Coutinho
Morais (CEDAE-San.); Celso Rodrigues da Silva Junior (FCC); Mariana de Paula Silveira
(Ternium); Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN); Janaína Vettorazzi (CK Energia); José
Gomes Barbosa Junior (PCH Lajes); e Camila Azevedo de Souza (Light).---------------------------------------Sociedade Civil: Franziska Huber (FAETERJ); João Bosco de Salles (UEZO); Carlos Eduardo
Martins de Souza (FONASCH); Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (ADEFIMPA); Wladimir
Leandro Barbosa Loureiro (FAM-RIO); Ariani Contes representando Esdras da Silva (FAMEJA);
José Paulo Soares de Azevedo (OMA Brasil); Mauro André dos Santos Pereira (Defensores do
Planeta); Nelson Rodrigues dos Reis Filho (APEDEMA); Márcia Souza de Alcântara (NEPP);
Magno Neves (5º Elemento); José Miguel da Silva (Ecocidade); Hendrik Lucchesi Mansur (TNC);
Vera de Fatima Martins (ACAMPAR-RJ); Decio Tubbs Filho (ABAS-RJ); Marcelo Danilo da Silva
(ANAGEA-RJ); Humberto Luiz Nunes de Lemos (SINTSAMA-RJ); Luís Fernando Pereira
Rodrigues (Onda Verde).--------------------------------------------------------------------Órgãos de Governo: José Arnaldo dos Anjos representando Hélio Vanderley Coelho (P.M.
Nova Iguaçu); Monique de Oliveira Fontes (P.M. Itaguaí); Evandro da Silva Batista (P.M. Rio
Claro); Leonardo Gonçalves Machado (P.M. Mangaratiba); Andreia Loureiro (P.M. Queimados);
Paulo Garcia da Silva (P.M. Japeri); Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí); Zulmira Helena
Fernandes Xavier Izolani (P.M. Paracambi); Leonardo da Costa Lopes (ITERJ); Mariluci Sudo
Martelleto (PESAGRO); Lívia Soalheiro e Romano (SEAS); Uiara Martins de Carvalho (CREARJ); Luiz Fernando Duarte de Moraes (EMBRAPA); ------------Membros Ausentes: Viviane Montebello Carvalhosa (Nuclep); Sabina Campagnani (Furnas);
Diego Botelho Ruas (REDUC); Reginaldo Lucio Gonzalez (SIMARJ); Ícaro Moreno Júnior
(Severino Sombra); Karine Bueno Vargas (UFRRJ); José Luiz Governo (ABES-RJ); Amanda
Moraes Lima (ITPA); Raphael D'Ávila de Oliveira dos Santos Rosa (P.M. Engº Paulo de Frontin);
e Tatiane Araújo da Silva (INEA). -------------------------------------------------------Convidados: Sérgio Hiroshi Okasaki (APLIM); Lídia Vaz Aguiar (FIRJAN); Antônio Mendes
(AGEVAP); Bruno Cardoso (AGEVAP); Edmir A. Celestino (SEAPPA); William Weber
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____________________________
Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN)
Diretor Geral

ATA da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ GUANDU-RJ -23.05.2019
(Jornalista); Carmen Silva (AMPR); Juliana Fernandes (AGEVAP); Flávia Coutinho Guilherme
(PM Seropédica); Daiana dos S. Ferreira (PM Seropédica); Priscila de Andrade Massa (PM
Itaguaí); Andreia Nunes R. Cunha (PM Paracambi); Taís Aguiar; Bruna Martins; Jonathas
Gonçalves (SMMAA) e Nathalia Vilela (AGEVAP).-------------------------------------------------------------
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