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No sexto dia do mês de maio de 2021, às 10h00min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, 1 

da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 3ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 2 

de Estudos Gerais, não presencial, através de plataforma online (Teams), tendo como pauta os seguintes 3 

assuntos: 1- Apresentação e leitura da pauta; 2- Aprovação da minuta de ata da reunião de 4 

08.04.2021; 3- Apresentação do site, intranet e layout do SIGA Guandu; 4- Apresentação da minuta 5 

de Termo de Referência para contratação de empresa de Comunicação; 5- Apresentação da minuta 6 

de termo de referência da restauração do projeto Produtores de Água e Floresta - PAF Rio Claro; 7 

6- Apresentação do status das ações de educação ambiental, discutidas pelo Grupo de Trabalho 8 

de educação Ambiental - GTEA; 7- Apresentação do status do projeto Auxilio à Pesquisa; 8- 9 

Apresentação da proposta de realização de evento webinar para apresentação de novas 10 

tecnologias para recursos hídricos; 9- Assuntos Gerais. Por não haver quórum na primeira chamada 11 

às 09:30hs, a reunião foi iniciada às 10:00hs. ITEM 1 – Logo no início da reunião, o coordenador Luiz 12 

Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira) cumprimentou a todos e em seguida solicitou a leitura das 13 

regras da reunião e da pauta da reunião. ITEM 2 – Os membros presentes foram questionados sobre as 14 

possíveis contribuições a minuta de ata da reunião de 08/04/2021, porém não houveram manifestações. 15 

Assim, a ata foi considerada como aprovada. ITEM 3 – Antonio Souza (AGEVAP) realizou uma 16 

apresentação de contextualização sobre o Plano de Comunicação (apresentação do site, intranet e layout 17 

do SIGA Guandu), em que constava o que é e como surgiu a demanda pelo Plano, bem como o contrato, 18 

o que já foi realizado até o presente momento (históricos) e os produtos a serem entregues no futuro. Em 19 

seguida, o mesmo detalhou os passos mapeados, as ferramentas previstas de serem implantadas e as 20 

legislações pertinentes a construção e a implementação do site/intranet ao público. Foi exibida a 21 

arquitetura do site, considerando os botões a serem incluídos, os campos e as respectivas 22 

funcionalidades. Alguns membros sugeriram algumas melhorias, dentre elas: a inserção de um botão com 23 

as realizações anuais (constando as informações de forma resumida) e a realização de ações de 24 

integração com a sociedade como um todo, divisão dos botões em instâncias. Em seguida, em regime de 25 

votação, os membros votaram da seguinte forma a favor da aprovação do site, intranet e layout do SIGA 26 

Guandu, considerando o acréscimo da aba realizações por ano do Comitê Guandu/RJ: 8 (oito) votos a 27 

favor, 0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. Assim, o item apresentado foi aprovado pelos membros 28 

presentes. ITEM 4 – Antonio Souza (AGEVAP) realizou uma apresentação sobre a minuta do Termo de 29 

Referência para a contratação de empresa de Comunicação para execução das ações previstas no Plano 30 

de Comunicação, em que constava: o objeto, o escopo, como serão realizadas as coberturas dos eventos 31 

relacionados ao Comitê, as interações com o ambiente/público externo, a gestão de stakeholders, o 32 

detalhamento da equipe de suporte e o valor do contrato. Alguns membros sugeriram algumas melhorias, 33 

dentre elas: continuar/aumentar a divulgação de vídeos relacionados as ações realizadas ao longo da 34 

bacia no canal do Comitê Guandu-RJ no YouTube e a revisão da distribuição de carga-horária relacionada 35 

ao cargo de diretor previsto no termo de referência. Os mesmos também ressaltaram a importância de 36 

mostrar em tela o Termo de Referência, desde que tomados os cuidados relativos a não divulgação de 37 
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informações para os membros que tenham interesse em concorrer ao certame - Neste momento foi pedido 38 

para que os membros interessados em participarem do certame se ausentassem da reunião para que 39 

desta forma não prejudique a lisura do processo por questões de conflitos de interesses. Assim, certo do 40 

entendimento de todos, o Termo de Referência foi exibido e apresentado em detalhes (todo o seu escopo 41 

envolvido). Os membros presentes puderam expor as suas ideias e opiniões, sugerindo algumas 42 

alterações e melhorias ao texto do Termo de Referência e quanto aos critérios técnicos de preço que 43 

poderiam ser concluídos. Em seguida, em regime de votação, os membros votaram da seguinte forma a 44 

favor da aprovação do conteúdo do Termo de Referência para contratação de empresa de comunicação, 45 

considerando a alteração de análise de carga-horária profissional e a avaliação do certame para critérios 46 

técnicos e de preço: 5 (cinco) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. Assim, o item 47 

apresentado foi aprovado pelos membros presentes. Foi discutido também a possibilidade de criação de 48 

um Grupo de Acompanhamento do contrato, no entanto, em comum acordo, os membros optaram por não 49 

seguirem com esta criação, para que não fosse engessada as atividades da Equipe de Comunicação, 50 

uma vez que há a possibilidade de apresentação de reportes esporádicos sobre o avanço das ações em 51 

outras instâncias, tornando o processo mais dinâmico mesmo sem a criação do grupo. Devido ao avançar 52 

do horário, os membros optaram por encerrar a reunião após a conclusão do item 4, enquanto que os 53 

demais itens deverão ser tratados em uma próxima reunião extraordinária. Assim, a Coordenação desta 54 

instância solicitou a convocação de uma reunião extraordinária, prevista para ocorrer em 20/05/2021 na 55 

parte da tarde. Encaminhamentos: Convocar reunião extraordinária para 20/05/2021, a pedido da 56 

Coordenação / Inserir os itens 5, 6, 7, e 8 como pauta da próxima reunião. Por fim, após o alinhamento 57 

de uma reunião futura, e por não haver mais assuntos urgentes a discutir, a reunião foi encerrada às 58 

12h46min. Eu, Marcelo Cruz, tomei a termo esta ata que segue assinada por: 59 

 60 

 61 

 62 
__________________________ 

Luiz Fernando Carvalheira 
(P.M. Miguel Pereira)  

Coordenador 

__________________________ 
Orlando de Souza Pereira 

(Associação Vale Verdejante) 
Subcoordenador  

 63 
Presentes:  64 

Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi); Thales dos Santos Fernandes (LIGHT); Antonio Izolani (P.M. 65 

Paracambi); Orlando Pereira (Associação Vale Verdejante); Evandro Batista (P.M. Rio Claro); Cristiane 66 

Siqueira (Universidade de Vassouras); Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira); Mayna Coutinho 67 

Morais (CEDAE Saneamento); Sabina Campagnani (FURNAS); Tauann Fernandes Ferreira Domis (P.M. 68 

Mendes). 69 

 70 

Convidados: 71 

 72 
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Nelson Reis (OMA Brasil); Marcelo Danilo (ANAGEA); Paulo de Tarso (FIRJAN); Ana Asti (SEAS); 73 

Gilvoneick de Souza José (Instituto Socioambiental); Hendrik Mansur (TNC); Mauro Pereira (Defensores 74 

do Planeta); Clarisse Rocha (ANAGEA); Mario Amaro (P.M. Piraí); Adriane (P.M. Seropédica); Alex (P.M. 75 

Itaguaí); Antonio Souza (AGEVAP); Fatima Rocha (AGEVAP); Nathália Vilela (AGEVAP); Gabriela 76 

Teixeira (AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP); Maria Adelaide (AGEVAP); Lucas Almeida (AGEVAP). 77 


