ATA DA 6ª REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS – CTEG – 08.10.2020

1

No oitavo dia do mês de outubro de 2020, às 10h06min, o Comitê das Bacias

2

Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu

3

início à 6ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Estudos Gerais, não presencial, via

4

plataforma de videoconferência, tendo como pauta os seguintes assuntos: Item 1 -

5

Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta; Item 2 - Apresentação da minuta de

6

ata da reunião ordinária de 03.09.2020 e aprovação; Item 3 - Apresentação do

7

Produto do Plano de Comunicação; Item 4 - Informações sobre o status do projeto

8

Auxílio à Pesquisa; Item 5 - Informações sobre o webinar Governança das Águas;

9

Item 6 - Discussão e análise sobre a aplicação do sistema SBN aos projetos do

10

Comitê Guandu; Item 7 - Assuntos Gerais. Markus Budzynkz (ADEFIMPA RJ)

11

cumprimentou a todos. Os presentes dedicaram 1 (um) minuto de silêncio e externaram

12

suas condolências em homenagem ao fiscal ambiental do município de Japeri, Cezar de

13

Aquino Marendaz, assassinado durante o exercício do trabalho em 07.10.2020. Item 1 -

14

Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta Markus Budzynkz (ADEFIMPA RJ)

15

indagou se todos concordavam com a pauta. Todos aprovaram a pauta. José Arnaldo

16

(P.M. NOVA IGUAÇU) questionou a possibilidade de antecipação do item 6, pois

17

precisaria se retirar antes do término da reunião para ida ao funeral. Todos aprovaram a

18

inversão de pauta, inserindo o item 6 após o item 2. Item 2 – Apresentação da minuta

19

de ata da reunião ordinária de 03.09.2020 e aprovação; Sem contribuições, a ata foi

20

aprovada. Devido a inversão de pauta, deu-se início ao Item 6 – Discussão e análise

21

sobre a aplicação do sistema SBN aos projetos do Comitê Guandu Amisterdan

22

Ribeiro Cristo (P.M. Piraí) agradeceu participação e contribuição de José Arnaldo (P.M.

23

NOVA IGUAÇU) com a então reunião ordinária da CTEG com a temática de sistema

24

SBN (Soluções baseadas na Natureza). Fátima Rocha (AGEVAP) colaborou ressaltando

25

que para esse item de pauta, os coordenadores solicitaram convidar os membros que

26

participaram do evento que tratou Soluções baseadas na Natureza em Brasília nos dias

27

10 (dez) e 11 (onze) de março, para que trouxessem experiências do que foi

28

contemplado. Foram os convidados José Arnaldo (P.M. NOVA IGUAÇU), Andreia

29

Loureiro (P.M. Queimados) e Vera Martins (ACAMPAR – RJ). José Arnaldo (P.M. NOVA

30

IGUAÇU) iniciou uma apresentação sobre o “III Seminário Internacional de Soluções

31

baseadas na Natureza – O desafio da água e as cidades”. Propôs que se coloque nos
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32

editais, que possuírem recurso do CBH do Guandu, as alternativas territoriais que

33

atendam aos princípios, critérios e regulações possíveis de SBN. Markus Budzynkz

34

(ADEFIMPA RJ) ressaltou sua participação no evento como representante do Comitê

35

Piabanha. Apontou que foi um evento de alternativas, que sua temática foi discutida na

36

reunião ordinária conjunta das Câmaras Técnicas e que foi trazido para CTEG por ser

37

um assunto de suma importância. Vera Martins (ACAMPAR – RJ) colaborou em

38

recuperar o relatório que elaborou sobre o evento, encaminhando para que Fátima

39

Rocha (AGEVAP) disponibilize a todos. Andreia Loureiro (P.M. Queimados) relatou

40

sobre seus aprendizados e considerações sobre o seminário. Considerou que quando

41

os membros tiverem uma melhor compreensão das práticas da SBN, conseguirão inserir

42

tais práticas no Comitê Guandu. Sugeriu solicitar convites a palestrantes, para realizar

43

uma apresentação mais ampliada sobre o tema de maneira mais eficaz para todos os

44

membros do Comitê Guandu. Andreia Loureiro (P.M. Queimados) se propôs a

45

disponibilizar os links dos eventos do INEA, sobre SBN, para que os membros já tenham

46

uma base sobre o conteúdo. Gilvoneick de Souza (ONG Socioambiental) sugestionou

47

contatar com equipe da universidade de São Paulo que atuam com trabalhos de SBN e

48

estão avançando. Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí) encaminhou que após os

49

membros analisarem os materiais disponibilizados, seja feito um evento para os

50

membros do Comitê Guandu sobre o SBN, baseado do seminário feito em Brasília. E

51

ainda, dar abertura no evento para os demais comitês e com todos os convidados

52

propostos, por ser um tema de muita relevância. José Arnaldo (P.M. NOVA IGUAÇU)

53

sugeriu estender o convite à gerência de questões industriais, para saber como está se

54

regulamentando as instruções técnicas associadas a SBN no estado do Rio de Janeiro,

55

no controle dos efluentes industriais. Para que, não haja problemas no momento de

56

aprovação dos projetos. Propôs aprofundar o debate aos órgãos ambientais que estão

57

hoje com a descentralização do licenciamento e demais órgãos envolvidos, implicando

58

na contribuição de capacitação de todos a respeito do tema. Fátima Rocha (AGEVAP)

59

listou e exibiu os encaminhamentos para aprovação. Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M.

60

Piraí) agradeceu os convidados pelas contribuições com a reunião ordinária da CTEG

61

sobre a discussão de SBN. Fátima Rocha (AGEVAP) iniciou a votação para aprovação

62

dos encaminhamentos. Todos aprovaram os encaminhamentos. Por conta da inversão
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63

de pauta, iniciou- se o Item 3 - Apresentação do Produto do Plano de Comunicação.

64

Antônio Mendes (AGEVAP) realizou a apresentação sobre o 4º (quarto) Produto do

65

Plano de Comunicação do Comitê Guandu. Apontou que o projeto está sendo elaborado

66

pela empresa Approach Comunicação, após um ato convocatório, ocorrido em 2019.

67

Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí) questionou a previsão de implementação do

68

produto. Antônio Mendes (AGEVAP) apontou experiências com problemáticas no

69

CEIVAP no período entre elaboração e implementação em um plano de comunicação, e

70

com isso, houveram aprendizados para evitar o mesmo com o plano do Guandu.

71

Esclareceu que muito do que foi apresentado virá pronto e será apenas executado. E

72

replicou que o plano original previa a efetividade do plano para agosto do ano de 2021.

73

Mas devido à antecipação de muitos trabalhos, a empresa responsável pela elaboração

74

do produto, acredita que em abril desse mesmo ano consigam entregar todo o plano e

75

já neste mês, apresentar a todos. Alexander Resende (EMBRAPA) sugeriu reaproveitar

76

um espaço já existente para implantação do produto, como por exemplo os prédios da

77

UFRRJ e da Embrapa, e apontou sentir falta da palavra “água” no slogan. E parabenizou

78

pela quarta marca. Antônio Mendes (AGEVAP) realçou que trabalha juntamente com a

79

empresa de comunicação, responsável pela elaboração do produto. Salientou que já tem

80

sido feito um estudo sobre os espaços citados. E acatou a consideração feita a respeito

81

do slogan, ressaltando que a mesma será apresentada em uma próxima reunião, que

82

irá tratar do retorno do produto. Acentuou que em relação aos logotipos, pensou-se

83

juntamente com a Diretoria, em leva-los ao Plenário, para que todos possam contribuir.

84

José Arnaldo (P.M. NOVA IGUAÇU) indagou se nos diagnósticos do produto, foram

85

apontadas as questões de transparência no site. E como o site transfigura o cotidiano

86

das instâncias do Comitê Guandu, em especial, da Diretoria Colegiada, para que haja

87

controle social e transparência públicas das informações. Antônio Mendes (AGEVAP)

88

esclareceu que atualmente o site não possuía condição operacional de oferecer a

89

transparência almejada pelos membros, e que isso já foi debatido na CTIL-G e que o

90

site hoje atende ao Contrato de Gestão, não a lei de transparência. Replicou que a

91

reformulação apresentada atenderá toda a transparência necessária e que isso tem sido

92

feito de forma conjunta. Gilvoneick de Souza (ONG Socioambiental) questionou, ainda

93

na questão da transparência e melhoria, se no site foi planejado algo que mostre a saúde

ATA DA 6ª REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS – CTEG – 08.10.2020

94

da bacia hidrográfica do Guandu e os responsáveis por ela. Antônio Mendes (AGEVAP)

95

salientou que quando se fala em informar ao público, é justamente para que o público

96

entenda quem são os atores e suas respectivas funções dentro do trabalho de lutar e

97

garantir a melhoria da qualidade e quantidade de água. E que a ideia é que através das

98

informações, as prefeituras e demais órgãos relacionados, se estreitem ao Comitê

99

Guandu para que eles consigam ampliar os ganhos na execução de seus papéis. Fátima

100

Rocha (AGEVAP) complementou realçando que a respeito do monitoramento, será

101

possível apenas a partir do momento em que houver o observatório da bacia hidrográfica

102

do Guandu, que é um projeto em processo de contratação e assim se conseguirá todas

103

as informações para divulgação. Acentuou que todas as informações alcançadas pelo

104

observatório estarão no SIGA Guandu, assim como hoje a questão de disponibilidade

105

de informações se encontra nesse sistema para consulta. Markus Budzynkz (ADEFIMPA

106

RJ) questionou o que será apresentado em reunião Plenária. Antônio Mendes

107

(AGEVAP) esclareceu que anseiam apresentar o logotipo. Decio Tubbs (ABAS)

108

questionou que se aprovação a ser realizada estaria relacionada a um desembolso que

109

o Comitê Guandu terá que fazer à empresa contratante ou não. Pois considerou que o

110

projeto é maior para que se tenha uma posição imediata de todos os membros

111

presentes. Antônio Mendes (AGEVAP) replicou afirmando que aprovação estaria

112

relacionada a desembolso. Decio Tubbs (ABAS) sugeriu realizar a aprovação e com

113

concordância da empresa responsável pelo produto, se houverem considerações, elas

114

sejam apresentadas por e-mail ou em uma outra reunião. Amisterdan Ribeiro Cristo

115

(P.M. Piraí) questionou se não há um grupo de acompanhamento que baliza o produto

116

apresentado. Antônio Mendes (AGEVAP) confirmou quem tem sido a CTEG e que

117

apontou que o produto é enviado com antecedência regimental e acompanhado pela

118

Diretoria. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) considerou que deveria haver um grupo que

119

acompanha de maneira mais aproximada a tramitação do projeto e receou aprovar.

120

Markus Budzynkz (ADEFIMPA RJ) esclareceu a sugestão do professor Decio Tubbs

121

(ABAS) em apresentar contribuições posteriormente. Antônio Mendes (AGEVAP)

122

esclareceu que ainda há processos, para que haja participação de todos os membros.

123

José Arnaldo (P.M. NOVA IGUAÇU) indagou o que prevê o contrato de serviço entre

124

unidade delegatária e a empresa contratada. Fátima Rocha (AGEVAP) iniciou a votação
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125

para aprovação do 4º produto prognóstico de Plano de Comunicação, para fins de

126

pagamento a empresa. O produto foi aprovado com 7 (sete) votos e 1 (uma) abstenção

127

de Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí). Markus Budzynkz (ADEFIMPA RJ) sugeriu dar

128

continuidade à reunião e caso houvesse retorno de José Arnaldo (P.M. NOVA IGUAÇU),

129

que teve problemas com a conexão, seria aberto tempo para esclarecimento. Item 4 -

130

Informações sobre o status do projeto Auxílio à Pesquisa. Fátima Rocha (AGEVAP)

131

informou que houve adiamento devido a pandemia do Covid-19, pois houve

132

impossibilidade de agendar assinaturas, o que gerou atraso. Porém, no dia primeiro do

133

mês de setembro foi possível marcar o encontro com os professores da unidade

134

delegatária para efetuar as assinaturas. Apontou que no momento possui-se 37 (trinta e

135

sete) pesquisas beneficiadas e está sendo somado um aporte de 500 (quinhentos) mil

136

reais para as universidades. Markus Budzynkz (ADEFIMPA RJ) questionou se essas 37

137

(trinta e sete) pesquisas acontecem dentro da região hidrográfica do Guandu. Fátima

138

Rocha (AGEVAP) esclareceu que as pesquisas são necessariamente dentro da RH-2.

139

Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí) solicitou as temáticas das pesquisas citadas. Em

140

resposta, Antônio Mendes (AGEVAP) disponibilizou um link do site do Guandu, com a

141

matéria e as listas das pesquisas. Item 5 - Informações sobre o webinar Governança

142

das Águas. Fátima Rocha (AGEVAP) relembrou que no mês de julho de 2020, foi

143

solicitado dentro da então Câmara Técnica, por José Arnaldo (P.M. NOVA IGUAÇU), o

144

convite ao ICLEI para apresentar suas atividades e experiências sobre Governança

145

Local. Com isso, a Diretoria sugeriu a CTEG que essa solicitação fosse transformada

146

em uma apresentação com outros atores em um evento. Salientou o trabalho com os

147

contatos para construção do evento e que obtiveram as confirmações, por conta disso

148

dariam início as divulgações do webinar do Comitê Guandu, intitulado Governança na

149

Gestão de Recursos Hídricos – Conceitos e práticas, que será realizado no 21 (vinte e

150

um) de outubro de 2020, no horário de 15 (quinze) horas às 17 (dezessete) horas.

151

Identificou os palestrantes, sendo eles, Sophia Picarelli (Gerente de Biodiversidade e

152

Mudança do Clima, do ICLEI América do Sul), Ângelo Lima (Secretário executivo do

153

Observatório de Governança das Águas, do OGA BRASIL) e Natália Ribeiro (doutora

154

em Governança pela UERJ e Especialista em Recursos Hídricos, atendendo o Comitê

155

Rio Dois Rios). Acentuou que será transmitido ao vivo pelo youtube e será dividido em
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156

Conceitos de Governança, abordagem sobre a Governança de Sistema de Recursos

157

Hídricos, apresentar experiências práticas do tema, ao final das apresentações serão

158

feitas perguntas e respostas e após terão as considerações finais. Markus Budzynkz

159

(ADEFIMPA RJ) questionou sobre a inscrição para participação ou se seria por e-mail.

160

Fátima Rocha (AGEVAP) esclareceu que será divulgado o link para participação e que

161

será informado via e-mail como se dará. Item 7 - Assuntos Gerais. Amisterdan Ribeiro

162

Cristo (P.M. Piraí) indagou sobre o início de reuniões presenciais do Comitê Guandu.

163

Solicitou que a Secretaria Executiva encaminhe o questionamento a Diretoria, para

164

comunicar aos membros. Fátima Rocha (AGEVAP) esclareceu que a previsão para

165

permanência das atividades das unidades delegatárias, em regime de home office, são

166

para até 31 (trinta e um) de dezembro de 2020 em prol da prevenção e cuidado com os

167

funcionários, por conta da pandemia do Covid-19, apenas com sede em funcionamento

168

presencial com regime de escalas e que todas as reuniões estão acontecendo por

169

plataformas de videoconferência. Explicou que para o retorno das reuniões presenciais,

170

se faz necessário seguir todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e no

171

momento não há possibilidade, por falta de estrutura. Markus Budzynkz (ADEFIMPA RJ)

172

questionou sobre critérios com previsões em vacinas contra o vírus. Fátima Rocha

173

(AGEVAP) explicou que a AGEVAP está se baseando na hipótese de vacinas e até o

174

momento a previsão é a mesma citada. Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí) sugeriu

175

elaborar um novo plano de adaptação para as reuniões presenciais, justamente pela

176

base ainda ser hipotética. Fátima Rocha (AGEVAP) ressaltou que os locais com

177

auditórios utilizados ainda se encontram fechados. Marcelo Danilo (ANAGEA) propôs

178

formular maiores estruturas de videoconferência. Markus Budzynkz (ADEFIMPA RJ)

179

salientou que houveram áreas menos afetadas pelo vírus do Covid-19 e outras que

180

permanecessem afetadas e com uma forte busca pela preservação. Salientou que cada

181

comitê se portou de uma forma em seus respectivos processos eleitorais. Relembrou as

182

perdas humanas já sofridas pelos comitês como um todo. Frisou importância de no

183

momento, preservar a segurança de todos. Recomendou que todos os presentes leiam

184

o e-mail respondido por José Arnaldo (P.M. NOVA IGUAÇU) sobre a questão do pedido

185

de vista e processo eleitoral. Rogou por educação nas reuniões e a busca em seguir o

186

que prevê o RI. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às
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187

12h25min. Encaminhamentos: 1 – Sugerir aos membros assistirem os eventos do

188

INEA, no Youtube, sobre o SBN. Enviar link aos membros. Enviar materiais desta

189

CTEG apresentados aos membros; 2 – Propor a organização um evento do Comitê

190

Guandu-RJ sobre o SBN, convidando palestrantes externos, com ampla

191

divulgação para os diversos atores do Sistema Estadual; Eu, Maria Adelaide

192

Vicente, tomo a termo esta ata que segue assinada por:

193

__________________________

__________________________

Markus Stephan Wolfjdunkell

Amisterdan Ribeiro Cristo

Budzynkz

(P.M. Piraí)

(ADEFIMPA-RJ)

Subcoordenador CTEG

Coordenador CTEG
194
195

Presentes: Decio Tubbs (ABAS); Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (ADEFIMPA-

196

RJ); Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí); José Arnaldo dos Anjos de Oliveira substituto

197

(P.M. Nova Iguaçu); Alexander Resende substituto (EMBRAPA); Carla R. Moutinho

198

Targueta (Fiscalização e pós- licenciamento – P.M. Itaguaí); Lincoln Barreto (LIGHT

199

S.A.); Antônio Linhares substituto (FAM RIO); Jaime Henrique (SINTSAMA).

200
201

Convidados: Fátima Rocha (AGEVAP); Lucas Almeida (AGEVAP); Antônio Mendes

202

(AGEVAP); Maria Adelaide Vicente (AGEVAP); Marcelo Danilo S. Bogalhão (ANAGEA-

203

RJ); Pedro Paes Leme (SEMADETUR); Vera F. Martins (ACAMPAR); Andreia Loureiro

204

(P.M. Queimados); Gilvoneick de Souza (ONG Socioambiental); Monique Fontes (P.M.

205

Itaguaí)

