1

Ao quarto dia do mês de outubro de 2018, às 10:02h, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu,

2

da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ -, deu início à 8ª Reunião da Câmara Técnica - CTEG,

3

na sala de reuniões do Comitê, na UFRRJ, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1. Leitura e

4

aprovação da ata da reunião anterior (13.09.2018); 2. Formação de grupo de trabalho para

5

acompanhamento do projeto Saneamento Rural; 3. Projeto Queimadas – Reunião Institucional e

6

próximos passos; 4. Cursos a serem ofertados; 5. Assuntos Gerais. Franziska Huber (Faeterj)

7

cumprimentou a todos e solicitou que se inserisse na pauta Apresentação sobre o programa de

8

combate a queimadas de Nova Iguaçu. Ela então deu início ao item 1. Leitura e aprovação da ata da

9

reunião anterior (13.09.2018); após contribuições a ata foi aprovada. 2. Formação de grupo de trabalho

10

para acompanhamento do projeto Saneamento Rural. Daiana Gelelete (AGEVAP) explicou todo os

11

trâmites administrativos que o projeto passou. O primeiro certame, em 23 de novembro de 2017, não

12

obteve proponentes. As empresas convidadas argumentam que o recurso disponibilizado não seria

13

suficiente para o projeto. O Termo de Referência, após estudos, foi reformulado e novos recursos foram

14

solicitados. A AGEVAP enfrentou então entraves nessa solicitação, pois não obtinha nem mesmo uma

15

posição oficial do INEA sobre o assunto. O novo certame, foi publicado apenas em 5 de junho de 2018.

16

Iniciou-se a discussão sobre a composição do grupo de acompanhamento do projeto de Saneamento

17

Rural. Daiana Gelelete (AGEVAP) sugeriu que se inclua a Embrapa e as prefeituras no grupo. Franziska

18

Huber (Faeterj) argumentou que o grupo ficaria grande. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) solicitou que o

19

Comitê realize a integração com as Prefeituras e que se exija da empresa que fará o projeto também que

20

se faça essa integração e coleta de informações. Hendrik sugeriu que se crie estratégia para convidar as

21

prefeituras que participam menos do Comitê para o projeto de saneamento rural. Amisterdan Ribeiro

22

(SIMARJ) sugeriu que se crie inclusive na próxima diretoria uma estratégia para convidar as prefeituras

23

para as próximas ações. As aprovações das fases do projeto serão feitas pelo Grupo de Trabalho e os

24

status deverão ser apresentados às Câmaras Técnicas. Franziska Huber (Faeterj) sugeriu que se

25

esclareça às prefeituras que os projetos não serão definitivos nos formatos apresentados. Ficou decidido

26

a estrutura básica do grupo de trabalho. Com dois membros da CTEG (Hendrik e Franziska). Além disso,

27

convidar-se-ia dois membros da CTIL-G e representantes da EMATER, EMBRAPA, INEA e das 15

28

prefeituras. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) deu início a apresentação sobre o plano de combate a

29

queimadas. Ele apresentou a estrutura geral da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu. Apresentou

30

o mapa de APAs da cidade e explicou os maiores desafios da gestão municipal ambiental. Mostrou as

31

atividades de treinamento da Guarda e também o apoio ao voluntariado. Comentou o uso público turístico

32

das áreas ambientais que aumenta o risco de incidentes nas áreas florestais. Expôs o calendário de

33

treinamentos da guarda e por fim apresentou a lista de materiais solicitados pela Guarda ao Comitê.

34

Iniciou-se então discussão de como se definiria os materiais a serem doados e os entes a serem

35

contemplados. Caroline Lopes (AGEVAP) explicou os passos dados e o que ainda precisa ser feito para

36

comprar o material. A AGEVAP, utilizou uma lista de materiais disponibilizada pelo Corpo de Bombeiros e

37

assinalou o que seria classificado como bens de consumo. O próximo passo então seria determinar o que
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38

cada Prefeitura necessita daquela lista, para então definir como elas seriam atendidas. Hendrik Mansur

39

(TNC) sugeriu que se determine as prefeituras que possuem estrutura para utilização dos materiais,

40

evitando doar para aquelas que não os utilizariam de forma eficiente, além de que se procure doar bens

41

permanentes. Ele sugeriu a criação de critérios para hierarquização das prefeituras que receberão

42

equipamentos. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) enfatizou que já vem solicitando o apoio do comitê desde

43

o começo do ano, mas o projeto ainda não foi efetivado. Andreia sugeriu que a AGEVAP solicite às

44

prefeituras apresentar os mesmos documentos e relatórios exigidos para o ICMS Verde. Andreia

45

responsabilizou-se por enviar a lista de itens exigidos para o ICMS Verde. Quanto à lista de material,

46

decidiu-se combinar as listas levantadas pela AGEVAP e por José Arnaldo, e então consultar o que pode

47

ser caracterizado como bem de consumo para aquisição. A hierarquização dos pedidos das prefeituras

48

seria definida na próxima CT. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) colocou também sua equipe à disposição

49

para auxílio na definição da lista de materiais. Hendrik Mansur (TNC) sugeriu que seja exigido das

50

prefeituras um relatório posterior ao período de queimadas e um balanço do material utilizado. Foi decidido

51

que a 9ª Reunião da CTEG seja feita em conjunto com a CTIL-G, para apresentação da Profill sobre a

52

finalização do Plano Estratégico de Recursos Hídricos da RH II. Caberia então à CTIL-G aprovar a

53

decisão. 4. Cursos a serem ofertados. Andreia sugeriu que se contrate cursos mais específicos e

54

práticos. Ela mencionou um curso que vem fazendo com o tema “Direito de Saneamento Ambiental com

55

Ênfase em Saneamento Básico”. Em seu entendimento, cursos muito generalizados não acrescentariam

56

conhecimentos muito úteis ao Comitê. Andreia Loureiro e Wladimir Loureiro sugeriu que se abra vagas

57

para os municípios da RH II e outros atores estratégicos também. Essa sugestão foi aprovada. A lista

58

preliminar de temas levantada pela AGEVAP foi apresentada e iniciou-se apreciação de cada item da lista

59

pela câmara. Hendrik Mansur (TNC) salientou a importância do curso de monitoramento de projetos para

60

a melhor gestão por parte dos membros do Comitê. A lista de prioridades foi definida e encaminhada à

61

AGEVAP. 5. Assuntos Gerais Amisterdan Ribeiro (SIMARJ) pediu que se registrasse o comunicado de

62

que no próximo biênio estaria deixando a SIMARJ e que viria representando a Prefeitura de Piraí. Hendrik

63

Mansur (TNC) mencionou que é membro do Grupo de trabalho da Infraestrutura Verde, que contribuiu

64

com o novo Plano de Bacia. Ele informou que em novembro serão iniciadas discussões sobre a

65

valorização do pagamento por serviço ambiental, no intuito de expandir o projeto piloto para um plano que

66

contemple toda a bacia. Andreia questionou sobre os planos de saneamento cujos recursos ainda estão

67

em poder da SEA, que por sua vez, informou que passaria o recurso à AGEVAP. Caroline Lopes

68

(AGEVAP) explicou que o processo enfrentou problemas jurídicos. Andreia sugeriu que se marque uma

69

reunião com a SEA para solução do problema, pois atualmente nem mesmo contratar outra empresa é

70

possível. Como lista de encaminhamentos segue: 1- Marcar reunião com SEA/INEA e Munícipios do

71

Comitê sobre os recursos dos planos de Saneamento. 2- Nota técnica sobre o tempo médio que o

72

INEA leva para repassar recursos. 3- Andreia Loureiro (P.M. Queimados): enviar documentação do

73

ICMS verde que servirá de base da consulta aos municípios (prazo 08/10/2018); José Arnaldo (P.M.

74

Nova Iguaçu): enviar especificação de materiais de bens permanentes apresentados na CTEG

Pág. 2 de 3

ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA CTEG – 04.10.2018.

ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA CTEG – 04.10.2018.

75

(prazo: 08/10/2018); AGEVAP: Enviar ofício às prefeituras para preenchimento sobre Guarda

76

Ambiental Municipal (prazo: 16/10/2018). Eu, Leonardo Bruno Siqueira (AGEVAP), tomei a termo esta

77

ata que segue assinada por:

78

Amisterdan Ribeiro Cristo (SIMARJ): ________________________

79

Franziska Huber (Faeterj): ________________________

80

Hendrik Lucchesi Mansur (TNC): ________________________

81

Carlos Eduardo Martins de Souza (Apedema): ________________________

82

Wladimir Leandro Loureiro (Adefimpa): ________________________

83

Monique Oliveira Fontes (P.M. Itaguaí): ________________________

84

Andreia Loureiro (P.M. Queimados): ________________________

86

Membros Presentes:

87

Usuários: Amisterdan Ribeiro Cristo (SIMARJ)

88

Sociedade Civil: Franziska Huber (Faeterj); Hendrik Lucchesi Mansur (TNC); Carlos Eduardo Martins de

89

Souza (Apedema); Wladimir Leandro Loureiro (Adefimpa)

90

Governo: Monique Oliveira Fontes (P.M. Itaguaí); Andreia Loureiro (P.M. Queimados);

91

Membros Ausentes: Rafael Cardoso (Ternium); Camila Azevedo de Souza (Light); Sabina Campagnani

92

(Furnas); Ricardo Luiz Nogueira de Souza (ICMBio); Hamilton dos Santos e Silva Junior (P.M. Japeri).
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