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Ao quarto dia do mês de abril de 2019, às 14:03, 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 Instrumentos
Legais e de Gestão (CTIL-G) 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 (solicita-se que
todos enviem suas contribuições e correções por e-mail antes da data da reunião); 2- Apresentação
dos encaminhamentos e pendências da CTIL-G; 3- Aprovação do plano de trabalho da atual gestão
da CTIL-G; 4- Minuta de Resolução que dispõe sobre os critérios para apoio a eventos e cursos
externos (favor cada membro enviar sua proposta de alteração de dispositivos da Minuta de
Resolução por e-mail até o dia da reunião); 5- Aprovação dos textos propostos para a Minuta da
Resolução que dispõe sobre a formação do Grupo de Acompanhamento da implementação do
PERH Guandu (favor cada membro enviar sua proposta de alteração de dispositivos da Minuta de
Resolução por e-mail até o dia da reunião). O coordenador Wladimir Loureiro (FAM-RIO) cumprimentou
a todos e pediu que se apresentassem. Após a apresentação ele deu início ao Item 1- Aprovação da ata
da reunião de 14.03.2019. Foram sugeridas alterações que foram aceitas e a ata foi aprovada. Por
solicitação dos membros convidados, foi feito o Encaminhamento: Os convidados interessados em
participar das reuniões devem solicitar impressão da pauta por email à Secretaria Executiva. Item 2 Apresentação dos encaminhamentos e pendências da CTIL-G; Fatima Rocha (AGEVAP) realizou sua
apresentação das pendências e explicou o andamento de cada item. Foi solicitado pela Câmara Técnica
a continuação da questão da participação de membros em processos licitatórios do Comitê.
Encaminhamento: Solicitar esclarecimento à Procuradoria do INEA acerca da participação de membros
do Comitê em processos licitatórios da AGEVAP. Quanto ao encaminhamento sobre o ICMS Verde, foi
pedido que seja discutido na próxima reunião. Encaminhamento: Incluir na próxima pauta item sobre
“ICMS Verde”. Item 3- Aprovação do plano de trabalho da atual gestão da CTIL-G; Wladimir Loureiro
(FAM-RIO) deu início a apresentação sobre o plano de trabalho prioritário que foi elaborado para a CTILG. Foram discutidos em linhas gerais os pontos apresentados e discutidas as prioridades. Fatima Rocha
(AGEVAP) esclareceu que alguns pontos são dúvidas dos membros que podem ser sanadas pela
capacitação já programada pela AGEVAP. Uiara Martins (CREA-RJ) indagou sobre os encaminhamentos
dos projetos e contratos do Comitê. Fatima Rocha (AGEVAP) esclareceu que todos os projetos do Comitê
podem ser acompanhados em detalhes pelo sistema SIGA Guandu, disponível no site do Comitê. Uiara
argumentou que prefere apresentações dos dados ao invés do sistema online. Franziska Huber
(FAETERJ) disse não existe suplentes nas Câmaras Técnicas, seria preciso primeiro rever o Regimento
Interno para que sejam criados. Wladimir Loureiro (FAM-RIO) manifestou dúvida sobre a apresentação
dos resultados dos projetos realizados pelo Comitê Guandu. Franziska Huber (FAETERJ) lembrou que os
projetos financiados pelo Comitê têm seus status apresentados nas Câmaras Técnicas e na Plenária.
Wladimir Loureiro (FAM-RIO) levantou dúvidas quanto aos valores de ajuda de custo para reuniões. Ele
defendeu que os valores são baixos pois sofreram depreciação desde sua definição que não foram
corrigidas, ainda que outras resoluções tenham atualizado os valores de diárias para viagens. A convidada
Aníria Isabel (5º Elemento) informou que tem vontade de participar, mas solicitou a possibilidade de se
fornecer ajudas de custo também aos convidados da câmara técnica que são membros da plenária.
Andreia Loureiro (P.M. Queimados) defendeu que a melhor forma de avançar o aumento do valor das
ajudas de custo é sendo pontual nas solicitações. Uiara perguntou se os diretores recebem ajudas de
custo em suas atividades, mesmo sendo de órgãos públicos. Fatima explicou que recebem através de
uma resolução específica. Rinaldo Rocha (Light) lembrou que quando diretores ou qualquer membro do
Comitê viaja até algum evento, ele o faz representando o Comitê, e, nas reuniões internas, os membros
representam suas instituições que deveriam prover para que isso aconteça. Uiara Martins (CREA-RJ)
concordou com o diretor receber ajuda de custo quando ele executa ações de representação do Comitê.
Andreia Loureiro (P.M. Queimados) explicou que em qualquer pedido de ajuda de custo à diretoria são
anexados a convocatória e o comprovante de participação. Fatima Rocha (AGEVAP) precisou interromper
para explicar que a discussão estava acontecendo por falta de informações dos novos membros. Mariana
Silveira (Ternium) defendeu que os membros e a coordenação devem já buscar informações e sanar suas
dúvidas prévias sobre as atividades e projetos já realizados e, persistindo as dúvidas, solicitar
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esclarecimentos, até porque o Comitê sempre funcionou desta forma. Newson Monteiro (ANAGEA-RJ)
defendeu a urgência do seminário de integração, pois as informações são necessárias para o bom
aproveitamento das reuniões. Ele também argumentou que os desencontros de informação não podem
ocorrer quando se iniciarem as discussões dos relatórios executivos. Wladimir Loureiro (FAM-RIO)
ressaltou que a coordenação leu as resoluções e o regimento interno. Mariana Silveira (Ternium) pediu a
Wladimir Loureiro (FAM-RIO) que tivesse mais decoro, pois sua função no fórum não é a de chefia.
Wladimir Loureiro (FAM-RIO) disse que estava desagravando as acusações feitas por Mariana Silveira
(Ternium). Wladimir Loureiro (FAM-RIO) continuou apresentando seu plano de trabalho informando que o
Preço Público Unitário continua o mesmo desde 2015 e que seu reajuste seria tratado pela CTIL-G a partir
de agosto. Questionado por Rinaldo Rocha (Light), Wladimir Loureiro (FAM-RIO) explicou que o PPU seria
tratado por ser parte do programa de trabalho definido, uma vez que a pauta deve ser decidida pela
coordenação. Rinaldo Rocha (Light) defendeu que o programa de trabalho fosse apresentado e votado
pela Câmara Técnica, pois esse sempre foi o método da casa. Ele concordou que houvera uma dedicação
na elaboração do plano de trabalho, porém não concordou com a forma que estava sendo apresentado.
Wladimir Loureiro (FAM-RIO) explicou que seu plano de trabalho não exclui a possibilidade de outros
temas serem sugeridos e discutidos. Com a sugestão de Uiara Martins (CREA-RJ), Wladimir Loureiro
(FAM-RIO) optou então por abrir o plano a contribuições. Encaminhamento: Enviar proposta de plano de
trabalho à CTIL-G para contribuições até 02/05, e avaliação e aprovação na próxima reunião, em 09 de
maio. Mariana Silveira (Ternium) solicitou que se resgate os últimos encaminhamentos e se integre aos
planos de trabalhos propostos. Ela também defendeu que seja colocado no Regimento Interno que as
pautas das Câmaras Técnicas sejam definidas pelo coletivo e que o papel da coordenação é de mediar o
debate. Fatima Rocha (AGEVAP) respondeu que os encaminhamentos pendentes foram apresentados
nesta reunião. Item 5- Aprovação dos textos propostos para a Minuta da Resolução que dispõe
sobre a formação do Grupo de Acompanhamento da implementação do PERH Guandu. Franziska
Huber (FAETERJ) sugeriu que se inclua os membros do GTA que trabalharam na atualização do PERH.
Uiara Martins (CREA-RJ) solicitou que os produtos sejam apresentados também às Câmaras Técnicas. A
minuta foi aprovada. Item 4- Minuta de Resolução que dispõe sobre os critérios para apoio a eventos
e cursos externos. Leonardo Siqueira (AGEVAP) e Fatima Rocha (AGEVAP) explicaram que o intuito da
proposta é criar uma forma impessoal de julgar previamente os pedidos de apoio feitos ao Comitê Guandu.
Fatima Rocha (AGEVAP) leu e explicou o texto, Leonardo Siqueira (AGEVAP) apresentou e explicou os
critérios e o sistema ponderado de pontuação. Wladimir Loureiro (FAM-RIO) sugeriu que seja analisada
também a regularidade da instituição solicitante, perante a Receita Federal e o FGTS, além da análise em
cadastros públicos sobre a isenção da instituição em trabalho escravo. Franziska Huber (FAETERJ)
explicou sua sugestão de utilizar um calendário para que os organizadores se programem para realizar as
solicitações. Encaminhamento: Incluir a minuta de resolução que dispõe sobre os critérios para apoio a
eventos e cursos externos na pauta da próxima reunião. O coordenador da CTIL-G, Wladimir Loureiro
(FAM-RIO), então finalizou a reunião. Eu, Leonardo Bruno Siqueira (AGEVAP), tomei a termo esta ata que
segue assinada por:

90
91

93
94
95
96

__________________________
Uiara Martins (CREA-RJ)
Sub-coordenadora da CTIL-G

Membros Presentes: Usuários: Mariana de Paula Silveira (Ternium); Rinaldo José da Silva Rocha
(Light); Sociedade Civil: Franziska Huber (FAETERJ); Carlos Eduardo Martins representando João
Climaco Soares de Mendonça Filho (FONASCH); Wladimir Loureiro (FAM-RIO) Leandro Barbosa Loureiro
(FAM-RIO); Newson Reis Monteiro Filho (ANAGEA-RJ). Governo: Andreia Loureiro (P.M. Queimados);
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__________________________
Wladimir Loureiro (FAM-RIO) Loureiro (FAM-RIO)
Coordenador da CTIL-G
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Uiara Martins de Carvalho (CREA-RJ); Membros ausentes: Mayná Coutinho Morais (CEDAE-San.);
Janaína Vettorazzi (CK Energia); Paulo Garcia da Silva (P.M. Japeri).
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Convidados: Monique Fontes (P.M. Itaguaí); William Weber (Jornalista); Vera Martins (ACAMPAR);
Jaime Santana (SINSTSAMA-RJ); Aníria Izabel (5º Elemento); Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ);
Amisterdan Ribeiro (P.M Piraí) e Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ).
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