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Ao terceiro dia do mês de outubro de 2019, às 10h45m, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 1 

Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ, deu início à 8ª Reunião da 2 

Câmara Técnica de Estudos Gerais (CTEG) do biênio 2019-2020, na sala 203 (altos da Farmácia 3 

Universitária) da Sede da Secretaria Executiva do Comitê Guandu em Seropédica/RJ, tendo 4 

como pauta os seguintes assuntos: 1- Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta; 2- 5 

Aprovação da minuta de ata da reunião de 05.09.2019; 3- Minuta de resolução para criação 6 

do grupo de trabalho do projeto de combate a queimadas; 4- Apresentação da adição de 7 

funcionalidades e ações realizadas do ano corrente no SIGA Guandu; 5- Seminário de 8 

Integração dos Membros; 6- Apresentação sobre a Participação na Semana Mundial da 9 

Água, na Suécia - estagiário AGEVAP Erleyvaldo Bispo; 7- Informes. Os coordenadores 10 

Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) e Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) cumprimentaram a todos, 11 

pedindo para que se apresentassem, dando início à reunião. ITEM 1 – Apresentação, Leitura e 12 

Aprovação da pauta. Foram sugeridas e aceitas algumas inclusões e mudanças relacionadas a 13 

ordenação dos itens de pauta. Item 4, adiado, apresentador Sr. Andrei Olak não pode 14 

comparecer por motivos de saúde, com isso, o item foi retirado de pauta. ITEM 2 – Após os 15 

devidos esclarecimentos aos questionamentos e algumas contribuições a ata foi aprovada. ITEM 16 

3 – Daiana Gelelete (AGEVAP) fez a leitura da minuta da resolução para criação do GTPCQ - 17 

Grupo de Trabalho do Projeto de Combate a Queimadas, após discussões acerca da definição 18 

do número de representantes e de algumas contribuições ao texto base, a resolução foi aprovada 19 

por esta Câmara Técnica. ITEM 4 – Item adiado. ITEM 5 – Antonio Mendes (AGEVAP) 20 

apresentou sobre a proposta de agenda para o Seminário de Integração dos Membros do 21 

Comitê, destacando o conteúdo do que será abordado durante o evento – previsto de ocorrer 22 

entre os dias 21 e 22 de novembro de 2019, conforme disponibilidade de local para realização. 23 

No Primeiro Dia está previsto de serem abordados os temas: Conhecer (O que é o Comitê / Área 24 

de atuação / Objetivos / Apresentação das áreas e Projetos / Apresentação dos membros), 25 

Aprender (Sobre o Sistema / O que são Comitês / O que é a secretaria executiva e qual relação 26 

com o comitê, etc.) e Instrumentos de Gestão (PERH / Enquadramento / SIGA / Cobrança / 27 

Outorga). Já no Segundo Dia os temas seriam: Empoderar (Qual o papel dos membros no 28 

comitê? / Funções / Legalidade) e Crescer (Como podemos alcançar os objetivos do PERH / 29 

Como trazer melhorias à bacia?). Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) cita que com base na 30 

proposta anterior, deveria haver um espaço para que os representantes das instituições se 31 

apresentassem de forma a serem conhecidas pelos demais (campo de atuação, o que faz, etc). 32 

Mayná Coutinho (CEDAE-Saneamento) destaca que mediante ao estabelecimento de uma nova 33 

proposta de realização do evento, seria necessária uma melhor definição dos espaços que cada 34 
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instituição teria para apresentação durante o evento. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) aponta que 35 

o evento deveria contar com as apresentações de cada membro, por meio de slides, com o 36 

tempo de cerca de 15 (quinze) minutos de apresentação, tendo a possibilidade dos membros se 37 

conhecerem, assim como foi no Seminário de Integração ocorrido durante a gestão anterior, o 38 

que segundo o mesmo, seria possível a formação de parcerias entre as instituições. Antonio 39 

Mendes (AGEVAP) explica que o intuito de incluir determinados tópicos no escopo do evento 40 

seria devido ao não desconhecimento de algumas pessoas a respeito das funcionalidades do 41 

Comitê, as atividades da Secretaria Executiva, as relações, quem são os atores. Julgando estes 42 

tópicos como importantes de serem trazidos para dentro do Comitê neste momento e que a 43 

apresentação de alguns convidados de fora (atores do sistema de RH) não deixaria de lado a 44 

participação dos membros, fazendo com que ocorra uma participação conjunta (membro-45 

convidado) de experiências. Os membros debateram entre si sobre o escopo do evento, 46 

propondo o seguinte: evento em dois dias, sendo o Primeiro Dia com as apresentações dos 47 

membros (integração, o que cada instituição faz e área de atuação) e o Segundo Dia de 48 

capacitação. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) destaca que esta estruturação seria interessante e 49 

de grande valia para os membros do Comitê. Em sua fala, Hendrik Mansur (TNC) sugere os 50 

nomes de Rosa Formiga (UERJ) com o intuito de palestrar temas ligados a estruturas do sistema 51 

de RH e de André Marques (Diretor-Presidente AGEVAP) que poderia esclarecer sobre o tema 52 

Crescer no aspecto de entender a operacionalização de Comitês e Agências, tendo em vista a 53 

sua experiência com outras unidades. Cândida Mendonça (FAM-Rio) sugere Mauro Pereira 54 

(Defensores do Planeta) com vistas a participar como um dos palestrantes no evento. 55 

Encaminhamento: Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) sugere para aprovação da Diretoria 56 

do Comitê a realização do evento em dois dias, sendo o Primeiro Dia de Integração e o 57 

Segundo Dia de Capacitação. ITEM 6 – Erleyvaldo Bispo (AGEVAP) apresentou-se e deu início 58 

a sua apresentação sobre a sua participação na experiência na Semana Mundial da Água, em 59 

Estocolmo na Suécia. O mesmo informou que a sua ida ao evento foi financiada pela SIWI - 60 

Stockholm International Water Institute, por meio de um edital de seleção de jovens envolvidos 61 

com o tema. Em seguida compartilhou alguns dos assuntos que foram debatidos durante o 62 

evento, dentre eles o caso da Amazônia quanto a questão hídrica e das recentes queimadas 63 

ocorridas na região. Por fim, respondeu às perguntas e dúvidas dos presentes, recebendo 64 

elogios e feedbacks. Sendo convidado por Cândida Mendonça (FAM-Rio) e Markus Stephan 65 

(ADEFIMPA-RJ) a palestrar em um possível evento/encontro da Sociedade Civil chamado 66 

“Consciência Livre” no Rio de Janeiro/RJ. ITEM 7 – Daiana Gelelete (AGEVAP) comunicou sobre 67 

adiamento das inscrições no Edital de Educação Ambiental para o dia 04 de novembro de 2019. 68 
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A mesma informou também que os editais de Auxílio à Pesquisas e o Pró-Pesquisa serão 69 

lançados até meados de outubro de 2019. Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) informou sobre o 70 

Dia da Abelha, criado em São Paulo pelo Instituto Brasil Orgânico e comentou sobre a proposta 71 

de mudança de data do GTEA do dia 14/10/2019 (véspera do Dia dos Professores) para a data 72 

do dia 17/10/2019. O mesmo também ressaltou que os membros pensassem um pouco sobre 73 

que viu durante a reunião desta data sobre a decisão do número de representantes. José Arnaldo 74 

(P.M. Nova Iguaçu) comunicou sobre a Feira de Cidadania e Conservação, evento voltado para 75 

promoção de uso de locais voltados às práticas esportivas que ocorrerá concomitante com a 76 

Feira da Roça. Falou também das capacitações recebidas acerca do tema: combate à incêndios. 77 

Relembrou a todos da Reunião da APA Guandu em 04/10/2019. Por fim, informou sobre o 78 

repasse do ICMS para os 15 (quinze) municípios atendidos do Comitê, totalizando R$ 79 

370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais). Cândida Mendonça (FAM-Rio) pede para 80 

que seja utilizado o WhatsApp para que a Sociedade Civil seja informada mais prontamente 81 

sobre as informações e novidades. Por fim, o coordenador da CTEG, Markus Stephan 82 

(ADEFIMPA-RJ) agradeceu a presença de todos e a reunião foi finalizada às 13h35m. Eu, 83 

Marcelo Cruz, tomo a termo esta ata que segue assinada por: 84 

 85 

 86 

 87 

________________________ 
Markus Stephan W. Budzynkz 

(ADEFIMPA-RJ) 
Coordenador da CTEG 

__________________________ 
Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí) 

Sub-coordenador da CTEG 

 88 
Membros Presentes: Usuários: Mayná Coutinho Morais (CEDAE-Saneamento). Sociedade 89 
Civil: Cândida Mendonça (FAM-Rio); Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ); Jaime Henrique N. dos 90 
Santos (SINTSAMA-RJ); Órgãos de Governo: Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí); Ana Paula 91 
Motta (P.M. Itaguaí); José Arnaldo dos Anjos de Oliveira (P.M. Nova Iguaçu); Alexandre 92 
representando Luiz Fernando Duarte de Moraes (EMBRAPA). 93 

Membros Ausentes: Janaína da Silva Vettorazzi (CK Paracambi); Camila Azevedo de Souza 94 
(Light Energia); Sabina Campagnani (FURNAS); Decio Tubbs Filho (ABAS). 95 

Convidados: Mariluci Sudo Martelleto (PESAGRO-RIO); Hendrik Mansur (TNC); Clemio 96 
Sampaio (ADEFIMPA-RJ); Pedro Paes Leme (SEMADETUR); Marcia de Alcântara (NEPP); 97 
Cândida Mendonça (FAM-Rio); Carlos Eduardo Martins (FONASC-CBH). 98 


