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Ao quarto dia do mês de abril de 2019, às 10h00m, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu,
da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ, deu início à 2ª Reunião da Câmara Técnica de Estudos
Gerais (CTEG) do biênio 2019-2020, no auditório da Câmara Municipal de Seropédica, tendo como pauta
os seguintes assuntos: 1- Aprovação da ata da reunião de 14.03.2019; 2- Aprovação do Plano de
Trabalho da Atual Gestão da CTEG e Regras de Convivências dos membros; 3- Apresentação dos
encaminhamentos e pendências da CTEG; 4- Apresentação da proposta para o concurso de vídeo,
dando continuidade ao projeto de educação ambiental, Fantástico Mundo da Água; 5- Assuntos
Gerais. O coordenador Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) deu início pedindo a apresentação de todos os
presentes. Item 1 – Aprovação da ata da reunião de 14.03.2019 – Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) e
Franziska Huber (FAETERJ-PARACAMBI) defenderam a possibilidade de se criarem instituições
suplentes nas Câmaras Técnicas para o caso de os titulares se ausentarem. Fátima Rocha (AGEVAP)
informou que isso só poderá ser seguido após aprovação de novo regimento interno. Amisterdan Ribeiro
(P.M. Piraí) apontou que no passado haviam mais Câmaras Técnicas e vagas e que atualmente o número
não é suficiente, sugerindo a criação de pelo menos duas novas cadeiras por segmento em cada Câmara
Técnica. Alterações foram feitas à ata e ela foi aprovada. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) sugeriu que
todos contribuam até o dia anterior da Reunião Conjunta com sugestões de alteração do Regimento
Interno. Fatima Rocha (AGEVAP) salientou que será criado um grupo de trabalho para revisão do
Regimento Interno e o grupo poderá receber as contribuições. 2- Aprovação do Plano de Trabalho da
Atual Gestão da CTEG e Regras de Convivências dos membros; O item foi alterado para “Proposta
Plano de Trabalho – Criação de proposta”. Wladimir Loureiro (FAM-RIO) salientou que cabe à CTIL-G
alteração e revisão de Regimento Interno. Foi decidido que a formulação do plano seria feita pelos
coordenadores para aprovação na reunião de 09 de maio. Jaime dos Santos (SINTSAMA-RJ) pediu que
se leia a ata nas reuniões e que todos respeitem a posição dos outros. Luiz Fernando Moraes (EMBRAPA)
defendeu que cabe à coordenação conduzir os trabalhos e organizar as reuniões. 3- Apresentação dos
encaminhamentos e pendências da CTEG; Fatima Rocha (AGEVAP) cumprimentou a todos e iniciou a
apresentação dos encaminhamentos do biênio 2017/2018. O primeiro item levantado foi da última reunião
conjunta CTIL-G e CTEG de 2018, a respeito da participação dos membros das câmaras técnicas nas
licitações do Comitê. Fatima Rocha (AGEVAP) recordou que a AGEVAP fez uma apresentação
demonstrando a forma como outros Comitês de Bacia lidam com esta situação. Na ocasião foi mostrado
que os Comitês pesquisados vedam a participação de instituições-membro em suas licitações. Ainda no
biênio 2017/2018, foi sugerido que a assessoria jurídica participasse da discussão. Outro entendimento
foi de que o GT não deveria participar das licitações, pois é o colegiado que participa da elaboração dos
Termos de Referência. Decio Tubbs (ABAS-RJ) sugeriu que se peça novamente à diretoria encaminhar a
questão ao jurídico do Inea. Outra solicitação era de que a AGEVAP apresentasse periodicamente status
e tempo de repasse dos recursos do comitê. Franziska Huber (FAETERJ-PARACAMBI) esclareceu que
este pedido foi feito para que os membros pudessem ter maior controle do dinheiro. Decio Tubbs informou
que já existe o GT Fundrhi, no CERHI, para o acompanhamento a respeito dos repasses, e que o diretor
geral é membro representante do Comitê. Encaminhamento: Solicitar parecer jurídico da Procuradoria
do INEA acerca da participação de membros em licitações. Acerca do GT Fundrhi ficou acordado que o
membro do Comitê que o representa naquele colegiado deve comunicar os seus andamentos à Plenária.
Encaminhamento: Representante do Guandu no GT-Fundrhi deve apresentar à Plenária o andamento
sobre os repasses de recursos. Fátima Rocha (AGEVAP) e Caroline Lopes (AGEVAP) explicaram como
tem funcionado a dinâmica de envio de recursos pelo governo ao FUNDRHI e esclareceram sobre as
demandas perante o INEA acerca dos planos de saneamento básico. Encaminhamento: Solicitar ao
SEAS/SUGRES posicionamento atualizado sobre o plano municipal de saneamento básico, conforme
ofício 01/19. Fatima e Caroline esclareceram andamento da aquisição de EPIs para o combate à
Queimadas. Jaime dos Santos (SINTSAMA-RJ) defendeu que se reforce atividades de reflorestamento.
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4- Apresentação da proposta para o concurso de vídeo, dando continuidade ao projeto de
educação ambiental, Fantástico Mundo da Água; Antônio Mendes (AGEVAP) apresentou o escopo e
regulamento do Concurso. Newson Monteiro (ANAGEA-RJ) sugeriu que se criasse uma categoria para o
ensino médio. Aníria Barcia (Instituto 5º Elemento) sugeriu que se permitisse também alunos dos polos de
ensino à distância na RH-II. Uiara Martins (CREA-RJ) sugeriu que esse tipo de concurso se torne parte
do calendário do Comitê. Ficou definido que o concurso abrangerá as categorias de ensino médio e
universitário. 5- Assuntos Gerais. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) sugeriu a Wladimir Loureiro (FAM-RIO)
que se abra à plenária para propor mudanças ao RI. Ele também sugeriu que membros da CT
acompanhem as atividades da Diretoria. Luiz Fernando Moraes (EMBRAPA) salientou a importância da
participação dos convidados às Câmaras Técnicas. O coordenador da CTEG, Markus Stephan
(ADEFIMPA-RJ), então cumprimentou a todos e declarou como encerrada a reunião. Eu, Leonardo Bruno
Siqueira (AGEVAP), tomei a termo esta ata que segue assinada por:
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__________________________
Markus Stephan W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ)
Coordenador da CTEG

__________________________
Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí)
Sub-coordenador da CTEG
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Membros presentes: Usuários: Rinaldo Rocha representando Camila Azevedo de Souza (Light);
Sociedade Civil: Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (ADEFIMPA-RJ); Wladimir Leandro Barbosa
Loureiro (FAM-RIO); Decio Tubbs Filho (ABAS-RJ); Jaime Henrique Nascimento dos Santos (SINTSAMARJ); Governo: Paula Fernanda Soares representando José Arnaldo dos Anjos Oliveira (P.M. Nova
Iguaçu); Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí); Luiz Fernando Duarte de Moraes (EMBRAPA).
Membros Ausentes: Mayná Coutinho Morais (CEDAE-San.); Janaína Vettorazzi (CK Energia); Sabina
Campagnani (Furnas); Monique de Oliveira Fontes (P.M. Itaguaí).
Convidados: Carlos Eduardo de Souza (FONASCH-CBH); Aníria Izabel (5º Elemento); Marcelo Danilo
(ANAGEA-RJ); William Weber (Jornalista); Bárbara Lima (Costa Consultoria); Uiara Martins (CREA-RJ);
Franziska Huber (FAETERJ).
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