
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS CÂMARAS TÉCNICAS CTIL-G E CTEG - 1 
2018.  2 

Ao segundo dia do mês de agosto de 2018, às 14:00h, o Comitê das Bacias 3 

Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ -, deu 4 

início à 1ª Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas CTEG e CTIL-G, na sala de 5 

reuniões do Comitê, na UFRRJ, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- Leitura e 6 

aprovação da ata reunião anterior CTEG (05.07.2018). 2- Leitura e aprovação da ata 7 

reunião anterior CTIL-G (05.07.2018). 3- Apresentação: A construção de 8 

Indicadores de Governança da Água – OGA Brasil – Fátima Casarin. 4- Minuta de 9 

Edital para o Processo Eleitoral do Comitê Guandu. 5- Minuta de resolução sobre 10 

o Grupo de Apoio Voluntário. 6- Discussão sobre a Metodologia da Cobrança. 7- 11 

Assuntos Gerais. O coordenador da CTIL-G, Paulo de Tarso (FIRJAN), perguntou se 12 

havia alguma observação sobre a ata da última reunião da CTIL-G. Após contribuições 13 

a ata foi aprovada. Franziska Huber (Faeterj-Paracambi), perguntou se havia alguma 14 

observação sobre a ata da última reunião da CTEG. Após contribuições a ata foi 15 

aprovada. Paulo de Tarso (FIRJAN) convidou então Fatima Casarin (O Nosso Vale, A 16 

Nossa Vida!) a iniciar sua apresentação. Ela saudou a todos e iniciou sua explanação. 17 

Fátima Casarin (O Nosso Vale, A Nossa Vida!) explicou que seu estudo é uma busca 18 

preliminar para se definir indicadores adequados de Governança das Águas. 19 

Analisaram-se os atuais indicadores utilizados e contatou-se profissionais-chave da área 20 

de recursos hídricos para que dessem suas sugestões de indicadores. Ela mencionou 21 

que o observatório responsável pelo estudo é composto por várias instituições-membro 22 

de forma voluntária sendo a WWF a grande financiadora desse projeto. Disse também 23 

que apresentará seu estudo no ENCOB no dia 22 e que no dia 20 a OGA (Observatório 24 

de Governança das Águas) organizará uma mesa de debates. Hendrik Mansur (TNC) 25 

sugeriu que a diretoria do Comitê internalize esses instrumentos pois se trata de 26 

excelente orientador em se tratando de representação e articulações. Fausto de Oliveira 27 

(convidado) sugeriu mudanças e investimentos para melhoria do monitoramento das 28 

águas. Hendrik Mansur (TNC) lembrou que a governança e a melhoria de instrumentos 29 

técnicos precisam ser coordenadas. Comentou as sugestões propostas por Fausto e 30 

sugeriu que ele realizasse uma apresentação na Câmara Técnica ´para maiores 31 

esclarecimentos. Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) solicitou início do item 3 da pauta 32 



 

 

Após discussões preliminares, Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) deu início a leitura 33 

da minuta do Edital. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) manifestou dúvida sobre o item 34 

2.3 e a indicação de representantes municipais pelos prefeitos e não pelo Poder 35 

Executivo Municipal, como é analogamente nos âmbitos Federal e Estadual. Fátima 36 

Rocha (AGEVAP) leu o regimento interno onde é especificado que os representantes 37 

municipais devem ser indicados pelos prefeitos. Fátima Casarin (O Nosso Vale, A Nossa 38 

Vida!) procurou esclarecer que a redação do citado item do edital está vinculada ao 39 

regimento interno e que o Edital do processo eleitoral precisa ecoá-lo. O que as Câmaras 40 

Técnicas poderiam fazer é sugerir a alteração para a próxima revisão de regimento. 41 

Hendrik Mansur (TNC) leu e comparou o edital com o regimento interno mostrando o 42 

alinhamento entre eles. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) declarou que a definição de 43 

“Governo Estadual” no edital (Governador ou Pasta Estadual) ainda estaria dúbia. 44 

Decidiu-se então solicitar uma consultoria jurídica sobre as definições a ser apresentada 45 

até a próxima Reunião Ordinária da Plenária em 9 de agosto. Markus Stephan 46 

(ADEFIMPA-RJ) sugeriu alteração no item 2.5 que foi aceita por todos. José Arnaldo 47 

(P.M. Nova Iguaçu) questionou a participação de Universidades Federais pelo segmento 48 

de Sociedade Civil no Comitê. Fátima Casarin (O Nosso Vale, A Nossa Vida!) 49 

acrescentou que esta discussão também foi levantada nas reuniões da Comissão 50 

Eleitoral. Mencionou então o parecer jurídico que consente em tal enquadramento. 51 

Relatou então que desde 1998, no âmbito do CEIVAP, ajustes foram sendo feitos no 52 

enquadramento das instituições em cada segmento do Comitê. Argumentou que esses 53 

arranjos práticos atendem melhor às necessidades dos Comitês do que um 54 

enquadramento estritamente legalista. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) pediu a palavra 55 

e explicou que sua posição era contrária ao parecer jurídico desde o início do debate, 56 

mas que não se colocaria no caminho do processo eleitoral. Acrescentou-se um 57 

parágrafo único ao item 2.8. Alterou-se item 2.10. Foi questionado se documentos com 58 

autenticidade declarada por fé pública atenderiam ao item 2.10. Após debate ficou 59 

decidido por manter-se a redação que ressoa a lei e considera fé pública como prova de 60 

autenticidade. Fátima Casarin (O Nosso Vale, A Nossa Vida!) sugeriu um cadastro de 61 

todas as instituições junto ao comitê para que futuras inscrições em processos eletivos 62 

fossem aceleradas. Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) levantou debate sobre o item 2.21. 63 



 

 

Sugeriu-se que a AGEVAP coordenasse os fóruns dos segmentos. Fátima Rocha 64 

(AGEVAP) comentou que a AGEVAP não poderia dirimir conflitos nos fóruns, portanto 65 

não pode presidi-los, apenas organizá-los. Ficou decidido então que a Comissão 66 

Eleitoral conduziria os fóruns. Levantou-se dúvidas sobre a composição e quantidade de 67 

chapas pleiteantes à Diretoria Colegiada. Após debate, decidiu-se que uma vez 68 

empossados, os representantes de cada segmento escolheriam seus representantes 69 

para a Diretoria Colegiada e suas respectivas funções. Foi feita então alteração no 70 

calendário para acomodar essa etapa. O Edital do Processo Eleitoral foi então aprovado. 71 

Os itens 5 e 6 da pauta foram adiados para a próxima reunião. Dentre os assuntos gerais, 72 

Fátima Casarin (O Nosso Vale, A Nossa Vida!) questionou a proibição de participação 73 

de representantes do próprio Comitê em certames do Comitê. Amisterdan Ribeiro 74 

(SIMARJ) pediu que se crie um Grupo de Trabalho para a revisão do regimento interno. 75 

Estes assuntos foram encaminhados para a próxima pauta. José Arnaldo (P.M. Nova 76 

Iguaçu) pediu que se estabeleçam prazos ou datas para as reuniões institucionais que 77 

foram encaminhadas na Reunião da CTEG de 5 de julho, com referência ao plano de 78 

queimadas. Também solicitou que se convide, para esta reunião institucional, o corpo 79 

de bombeiros, o DRM e a EMATER, além de outros entes que possam contribuir com 80 

projetos benéficos à gestão da Bacia do Guandu. Fátima Casarin (O Nosso Vale, A 81 

Nossa Vida!) observou que o projeto Agenda Água não consta no Plano Estratégico de 82 

Recursos Hídricos, perguntando sobre seu andamento. Caroline Lopes da AGEVAP 83 

justificou que o projeto está contemplado no PERH e que o recurso está em poder do 84 

INEA. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) salientou a importância dos programas de 85 

educação ambiental que contemplem as crianças, especialmente de regiões mais 86 

carentes. Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) esclareceu que existe um projeto de 87 

educação ambiental voltado para as Escolas Municipais já programado para se iniciar 88 

num futuro próximo. Segue lista de encaminhamentos: 1 – Solicitar parecer da 89 

assessoria jurídica para dirimir dúvida sobre a indicação de representantes dos 90 

governos Federal e Estadual; 2 – Verificar possibilidade de apresentação do 91 

trabalho de Fausto de Oliveira na próxima CTEG; 3 – Estabelecer prazo e dar 92 

andamento aos encaminhamentos da última CTEG de 05.07.2018, sobre o projeto 93 

de queimadas. Trazer andamento na próxima CTEG; 4 – Itens para próxima pauta 94 



 

 

da CTIL-G: Criação de Grupo de Trabalho para revisão do Regimento Interno; 95 

Minuta de resolução sobre o Grupo de Apoio Voluntário; Discussão sobre a 96 

Metodologia da Cobrança; Discussão sobre a participação de membros em editais 97 

e atos convocatórios.  Paulo de Tarso (FIRJAN) agradeceu a presença de todos e 98 

encerrou a reunião às 17:13 horas. Eu, Leonardo Bruno Siqueira (AGEVAP), tomei a 99 

termo esta ata que segue assinada por: 100 

Paulo de Tarso (FIRJAN): ________________________ 101 

Amisterdan Ribeiro (SIMARJ): ________________________ 102 

Camila de Souza (Light Energia S.A.): ____________________________ 103 

Rinaldo da Silva Rocha (Light Energia S.A.): ________________________ 104 

Vera de Fátima Martins (ACAMPAR-RJ):________________________ 105 

Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ): ___________________________ 106 

Franziska Huber (Faerterj-Paracambi): ________________________ 107 

Hendrik Mansur (TNC): ________________________ 108 

Wladimir Loureiro (ADEFIMPA-RJ): ________________________ 109 

Carlos Eduardo Souza (APEDEMA-RJ): ________________________ 110 

José Luiz Governo (ABES): ________________________ 111 

Hamilton dos Santos (P.M. Japeri): ___________________________ 112 

José Arnaldo (P.M Nova Iguaçu): ___________________________ 113 

Andreia Loureiro (P.M. Queimados): ___________________________ 114 

Monique de Oliveira (P.M. Itaguaí): ___________________________ 115 

João Emilio Rodrigues (P.M. Rio Claro): ___________________________ 116 

 117 

 118 

Membros Presentes: 119 

Usuários: Camila de Souza (Light Energia S.A.); Amisterdan Ribeiro (SIMARJ); Paulo 120 

de Tarso (FIRJAN); Rinaldo da Silva Rocha (Light Energia S.A.). 121 

Sociedade Civil: Franziska Huber (Faerterj-Paracambi); Hendrik Mansur (TNC); Carlos 122 

Eduardo Souza (APEDEMA-RJ); Wladimir Loureiro (ADEFIMPA-RJ); José Luiz Governo 123 

(ABES); Vera de Fátima Martins (ACAMPAR-RJ); Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ). 124 



 

 

Governo: Hamilton dos Santos (P.M. Japeri); José Arnaldo, representando Helio 125 

Vanderlei (P.M Nova Iguaçu); Andreia Loureiro (P.M. Queimados); Monique de Oliveira 126 

(P.M. Itaguaí); João Emilio Rodrigues (P.M. Rio Claro). 127 

Membros Ausentes: 128 

Usuários: Rafael Cardoso (Ternium); Sabina Campagnani (Furnas) 129 

Governo: Ricardo Nogueira (ICMBio) 130 

Convidados: Fausto de Oliveira; William Weber (jornalista); Paulo da Silva (P.M.Japeri); 131 

Fátima Casarin (ONVNV); Rayane Viana (Gerdau); Pedro Duran (FAETERJ-Paracambi); 132 

Efraim de Souza (FAETERJ-Paracambi). 133 


