1

No sexto dia do mês de agosto de 2020, às 10h00min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos

2

Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 4ª Reunião

3

Ordinária da Câmara Técnica de Estudos Gerais, não presencial, através de plataforma online

4

(Google Meet), tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- Apresentação, Leitura e

5

Aprovação da pauta; 2- Apresentação da minuta de ata da reunião ordinária de 02.07.2020

6

e aprovação; 3- Apresentação e discussões sobre as questões dos incêndios/queimadas

7

– GTPCQ; 4- Analisar e, estando de acordo, emitir concordância ao termo de referência

8

para contratação do Plano de Educação Ambiental; 5- Informe a acerca da solicitação de

9

realização de apoio anual ao evento proposto pelo GTEA; 6- Assuntos Gerais. Markus

10

Stephan (ADEFIMPA-RJ-RJ) deu início a reunião cumprimentando a todos. ITEM 1 – Quando

11

questionados sobre a pauta os presentes estiveram de acordo. Em seguida José Arnaldo (P.M.

12

Nova Iguaçu) solicitou o compartilhamento das gravações das reuniões. ITEM 2 – José Arnaldo

13

(P.M. Nova Iguaçu) questionou sobre o não atendimento do encaminhamento da reunião anterior

14

a respeito do convite do ICLEI Brasil para realizar uma apresentação sobre Governança Local

15

para Sustentabilidade nesta reunião. Fátima Rocha (AGEVAP) destacou sobre a ideia da

16

Diretoria em ampliar esta discussão aos demais membros no formato de webinar uma vez que

17

o assunto seria de maior interesse do público. Diante da oportunidade de um evento único e

18

amplo, Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) e Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) manifestaram-se a

19

favor para maior alcance no Comitê (com a participação de todos os demais membros).

20

Encaminhamento: Realizar a apresentação sobre Governança local para sustentabilidade

21

ao Comitê em evento amplo, convidando o ICLEI e a Natalia Ribeiro. Foram realizadas

22

algumas contribuições e em seguida a ata foi aprovada. Devido as dificuldades de sinal de

23

internet do Sr. Samir Fernandes (Defesa Civil Estadual RJ) os participantes da reunião optaram

24

por inverter a ordem de apresentação do ITEM 3 pelo ITEM 4. ITEM 4 – Lucas Almeida

25

(AGEVAP) realizou uma apresentação sobre o termo de referência para contratação do Plano

26

de educação Ambiental, elencando: o objeto, a justificativa, as respostas dos municípios a

27

respeito de seu interesse no apoio (treze municípios responderam positivamente), as etapas de

28

realização, os grupos de acompanhamento, custos e tempo de execução. José Arnaldo (P.M.

29

Nova Iguaçu) parabenizou a todos integrantes do GTEA, sugeriu incluir o tema água como

30

debate e questionou sobre o custo. Lucas Almeida (AGEVAP) esclareceu a dúvida sobre os

31

valores. Alexander Resende (EMBRAPA) questionou sobre as metas estabelecidas e a

32

aplicação prática, questionou ainda se o valor a ser destinado é apenas para a elaboração do

33

papel (do plano). Caroline Lopes (AGEVAP) explicou que parte do valor a ser destinado para a
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34

ação é oriundo da arrecadação, havendo um fluxo de entrada de recursos durante a execução

35

da ação. Informou ainda que já existe a previsão orçamentária para execução desse projeto no

36

PAP 2017-2020, não sendo necessária uma nova resolução. Lucas Almeida (AGEVAP) explicou

37

ainda que o recurso previsto é de fato para a elaboração do papel (do plano), mas que o termo

38

de referência descreve que o processo de construção dos programas e plano deverão se

39

configurar como um processo orgânico de mobilização social, que gera oficinas participativas,

40

eventos, capacitações, educomunicação, etc. Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ-RJ) sugeriu

41

considerar o ProEEA-RJ no termo de referência, visto que este foi aprovado recentemente, no

42

ano de 2018. Encaminhamento: Dar andamento ao termo de referência do Plano de

43

Educação Ambiental, considerando o ProEEA-RJ. ITEM 3 – O coordenador do Grupo de

44

Trabalho de Prevenção e Combate a Queimadas – GTPCQ, Samir Fernandes (Defesa Civil

45

Estadual RJ), realizou uma apresentação sobre os status das ações realizadas pelo GTPCQ até

46

o presente momento com base no que está definido no MOP e as ações complementares. A

47

subcoordenadora do GTPCQ, Sandra Borges (P.M. Nova Iguaçu), aproveitou a oportunidade

48

para esclarecer sobre o andamento no INEA acerca da solicitação de alteração da Resolução

49

INEA n°167. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) questionou sobre a participação dos membros no

50

grupo de trabalho e em relação a integração junto às instituições. Samir Fernandes (Defesa Civil

51

Estadual RJ) esclareceu sobre as fragilidades, as ações realizadas pelos municípios, a ausência

52

de um sistema de monitoramento integrado. O mesmo também destacou sobre a importância de

53

focar nas ações emergenciais e as modificações que estão em vias de ocorrer no âmbito da

54

Defesa Civil Estadual. Sandra Borges (P.M. Nova Iguaçu) enfatizou sobre as tentativas de

55

contato realizadas junto às instituições e municípios da região (realizando convites e

56

convocações) de modo a aumentar a representação, no entanto há dificuldade em obtenção de

57

resposta para aderência ao grupo. Em sua fala, José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) pontuou sobre

58

o atual desinteresse dos municípios e que deve-se haver uma articulação para enaltecer o tema

59

nos municípios da região. Ao fim do item, Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) destacou sobre a

60

necessidade de unir esforços relativo ao tema e sobre a necessidade de uma maior articulação

61

para estender o convite das reuniões às instituições e municípios. ITEM 5 – Fátima Rocha

62

(AGEVAP) realizou uma breve contextualização sobre o evento, para o qual a UFRRJ solicitou

63

apoio com materiais e o GTEA participará na organização. Ao ser apresentado à reunião anterior

64

da CTEG, a instancia definiu como encaminhamento tornar este evento anual, a fim de que o

65

Comitê participe e apoie. Fátima Rocha (AGEVAP) informou que o encaminhamento teve o apoio

66

da Diretoria Colegiada que solicitou retornar a demanda à CTIL-G em forma de resolução. Em
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67

seguida, Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) manifestou estar de acordo com a iniciativa.

68

(02:38:00) ITEM 6 – Na ausência do Sr. Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) que precisou se

69

ausentar durante a reunião, Amisterdan Ribeiro assumiu a condução. Em seguida o próprio

70

Amisterdan Ribeiro (P.M. Nova Iguaçu) comentou que devido a assuntos pessoais e

71

profissionais precisou se ausentar de algumas reuniões do Comitê durante um período, e que a

72

partir de agora estará mais presente e participativo nos grupos que ele faz parte. José Arnaldo

73

(P.M. Nova Iguaçu) questionou sobre o possível interesse do município de Piraí em reapresentar

74

o projeto submetido ao edital PROTRATAR (Projeto de Estação de tratamento de Piraí/RJ).

75

Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) respondeu esclarecendo que a equipe técnica da Secretaria de

76

Meio Ambiente do município estava analisando para que fosse encaminhado para a diretoria

77

colegiada do Comitê Guandu-RJ. Não havendo mais assuntos a discutir a reunião foi encerrada

78

às 12h00min. Eu, Marcelo Cruz, tomei a termo esta ata que segue assinada por:

79
80
81
__________________________
Amisterdan Ribeiro Cristo
(P.M. Piraí)
Subcoordenador

82
83

Membros Presentes: Lincoln Sérgio Vieira Alves Barreto (Light Energia); Mayná Coutinho

84

Morais (CEDAE); Jaime Henrique N. dos Santos (SINTSAMA); Decio Tubbs Filho (ABAS); André

85

Luiz dos Santos (FAM-Rio); Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (ADEFIMPA-RJ-RJ);

86

Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí); Carla Moutinho (P.M. Itaguaí); José Arnaldo dos Anjos de

87

Oliveira (P.M. Nova Iguaçu); Alexander Silva de Resende, por Luis Fernando (EMBRAPA);

88

Membros Ausentes: Janaína Vettorazzi (CK-Paracambi); Sabina Campagnani (Furnas);

89

Convidados: Karla Ayres (P.M. Nova Iguaçu); Pedro Paes Leme (P.M. Nova Iguaçu); Samir

90

Fernandes (SEDEC-RJ/Defesa Civil Estadual RJ); Sandra Borges (P.M. Nova Iguaçu); Fátima

91

Rocha (AGEVAP); Lucas Almeida (AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP); Antonio Souza

92

(AGEVAP); Caroline Lopes (AGEVAP).
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__________________________
Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz
(ADEFIMPA-RJ-RJ)
Coordenador

