1

No dia cinco do mês de março de 2020, às 13h50, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu,

2

da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica

3

de Instrumentos Legais e de Gestão (SEM QUORUM), na sede da Secretaria Executiva do Comitê

4

Guandu, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- Apresentação, leitura e aprovação da pauta; 2-

5

Aprovação de minuta da ata da reunião de 07.11.2019; 3- Apresentação dos pedidos de informação

6

ao INEA relativos às obras não finalizadas; 4- Resolução de transparência; 5- Resolução que regula

7

os fluxos internos do comitê; e 6- Informes. O coordenador Wladimir Loureiro (FAM-Rio) anunciou a

8

falta de quórum. Foi decidido que seriam realizados apenas os informes previstos em pauta (itens 3 e 6).

9

Os demais itens, que necessitariam de deliberação e discussão da Câmara Técnica, seriam inseridos na

10

pauta da próxima CT Conjunta (26.03.2020). Foi decidido que deveria entrar como item de pauta da

11

próxima CTIL-G o convite do sindicato de Japeri para que seja discutido sobre sua representação no

12

Comitê Guandu-RJ. Foi solicitado convidar sindicato de Japeri/RJ para discussão sobre representação no

13

Comitê para a próxima reunião da CTIL-G. Item 3- Lucas Almeida (AGEVAP) realizou apresentação sobre

14

as cartas que haviam sido encaminhadas para SEAS/INEA que solicitavam vistas aos processos

15

relacionados às ações de saneamento do Comitê Guandu-RJ que foram descentralizadas através de

16

resolução (CEDAE) ou que ficaram sob responsabilidade de execução pelo INEA. Disse que as cartas

17

foram um encaminhamento de uma reunião de diretoria realizada em 19.02.2020. Leonardo Gonçalves

18

Machado (P.M. Mangaratiba) falou sobre estarem respondendo a um processo administrativo público

19

relativo aos planos municipais de saneamento, e também pediu que fosse tirada sua dúvida quanto ao

20

tempo estimado para resposta ao processo do ministério público. Wladimir Loureiro (FAM-Rio) respondeu

21

que o prazo não era fatal. Lucas Almeida (AGEVAP) sugeriu entrar diretamente em contato com o INEA

22

para ter acesso aos processos. Wladimir Loureiro (FAM-Rio) falou sobre a questão da gestão dos recursos

23

pelo Comitê. Antônio Mendes (AGEVAP) explicou os caminhos dos recursos para o INEA. Amisterdan

24

Ribeiro (P.M Piraí) questionou a volta da resolução para a pauta da Câmara Técnica. Wladimir Loureiro

25

(FAM-Rio) mencionou a urgência na questão do sindicato, sobre seu voto e sobre o parecer jurídico. Foi

26

solicitado digitalizar a documentação do sindicato, parecer jurídico da AGEVAP, indicação do

27

representante, e-mail com defesa e estatuto para todos os membros da CTIL-G para tomarem

28

conhecimento. Marcelo Danilo (ANAGEA) fez alguns apontamentos sobre sociedade civil e foi respondido

29

por Wladimir Loureiro (FAM-Rio), sobre as vagas disponibilizadas (20% para a sociedade civil). Item 5-

30

Wladimir Loureiro (FAM-Rio) realizou a leitura da resolução que está sendo discutida no âmbito do CBH-

31

BG sobre os fluxos internos do Comitê. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) complementou falando

32

sobre a transparência das informações. Uiara Martins (CREA-RJ) pediu desculpas pelo atraso e disse que

33

independente de ter quórum ou não, deveria haver aproveitamento de quem permanece. Ela também

34

criticou a agenda da AGEVAP de dois dias seguidos de reunião, que, de acordo com ela, impacta no

35

segmento profissional dos membros do Comitê. Uiara Martins (CREA-RJ) solicitou posicionamento do

36

GTRI sobre a formação dos membros durante a 1ª Reunião. Item 3- Wladimir Loureiro (FAM-Rio) discutiu

37

com Uiara Martins (CREA-RJ) sobre a representação dos segmentos, ela questionando onde estariam os
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38

técnicos da AGEVAP. Assim, solicitou encaminhamento de conhecer o quadro técnico da empresa, sobre

39

engenheiros, biólogos (ligados ao CONFEA/CREA) etc. Uiara Martins (CREA-RJ) alegou que o coração

40

do Comitê são as Câmaras Técnicas e que, independente das discussões, houve muito crescimento nas

41

pautas dos grupos e câmaras. Sugeriu que fossem disponibilizadas as atas dos Grupos de Trabalho.

42

Gabriela Teixeira (AGEVAP) confirmou que no site não tem as atas dos Grupos de Trabalho e destacou

43

que os membros poderiam solicitar como encaminhamento a sua disponibilização. Quanto aos repasses

44

das atividades dos grupos de trabalho ao Comitê, ela explicou que já participou de ao menos três reuniões

45

de Câmara Técnica para fazê-lo, inclusive para aprovação da resolução da metodologia de valoração dos

46

projetos de PSA (elaborada no âmbito do GTIV) na CTIL-G. Uiara Martins (CREA-RJ) reclamou que a

47

diretoria toma decisões sem avisar a ninguém. Houve discussão sobre como o Plano seria aprovado.

48

Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) elucidou o que os Grupos de Trabalho significavam perante o

49

Comitê e ao Plano de Bacia. Foi discutido, a seguir, que alguns pontos deveriam passar pela Câmara

50

Técnica antes de ir à Plenária e também o papel da AGEVAP como gerenciadora dos recursos do Comitê.

51

Uiara Martins (CREA-RJ) reclamou da falta de quadro técnico e ferramentas de controle presentes para

52

concretizarem os projetos. Sugeriu que fosse feito um levantamento de todos os contratos realizados entre

53

a AGEVAP e tomadores que possuem relação com o Comitê Guandu, inclusive aqueles em andamento,

54

com apresentação de desembolso e situação atual. Não havendo mais assuntos a discutir a reunião foi

55

encerrada às 16h05. Eu, Christian Reis, tomei a termo esta ata que segue assinada por:

56
57
58
__________________________
Uiara Martins (CREA-RJ)
Subcoordenadora

59
60
61
62

Membros presentes: Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi); Marcelo Danilo (ANAGEA); André Luiz
dos Santos (FONASC.CBH); Wladimir Loureiro (FAM-Rio); Paulo Garcia da Silva (P.M Japeri); Sandra
Borges (P.M Nova Iguaçu); Uiara Martins de Carvalho (CREA-RJ);

63
64
65

Membros ausentes: Lia Motta Gould (TERNIUM Brasil Ltda.); Rinaldo José da Silva Rocha (LIGHT
Energia); Janaína Vetorazzi (CK Paracambi); Mayná Coutinho Moraes (CEDAE); Andreia Loureiro (P.M
Queimados).

66
67

Convidados: Gabriel Lopes (Sec. de Meio Ambiente de Mangaratiba); Leonardo Gonçalves Machado
(P.M Mangaratiba); Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M Piraí);
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__________________________
Wladimir Loureiro (FAM-Rio)
Coordenador

