
 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS - CTEG - 2017.  1 
Aos seis dias do mês de abril de 2017, às 09h55min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 2 
dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu -, deu início à 2ª Reunião 3 
Ordinária da CTEG, na Sala de Reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como 4 
pauta os seguintes assuntos: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião do dia nove 5 
de março de 2017; 2- Atualização sobre os projetos sob gestão do INEA; 3 – 6 
Planejamento para as Reuniões; 4 – Assuntos Gerais. – Franziska Huber (FAETERJ-7 
Paracambi) iniciou a reunião às 9h55min. 1 – Franziska questionou sobre a leitura da 8 
ata e se todos leram e concordam com o conteúdo. Hendrik Mansur (TNC) questionou, 9 
na linha 41, a respeito das ajudas de custo e os encaminhamentos da reunião passada. 10 
Ele indagou se o reembolso da instituição de origem impede o recebimento de diárias 11 
do Comitê Guandu-RJ. Hendrik solicitou que tal dúvida seja esclarecida. Outro ponto 12 
citado por Hendrik, na linha 130, foi a confecção de um informativo a respeito dos temas 13 
discutidos na reunião anterior, sugerindo que o documento seja enviado à todos os 14 
membros. Rodolfo solicitou suprimir as linhas 132, 133, 134 e sugeriu que a Câmara 15 
fizesse a leitura completa da ata. Franziska sugeriu Na linha 115, alterar para “que a 16 
informação não é passada”. Mariana comentou que a planilha é repassada de acordo 17 
com o que o INEA está entendendo como suficiente, o que não satisfaz o que o Comitê 18 
está entendendo como suficiente. Amisterdan comentou a respeito do encaminhamento, 19 
e solicitou que sua sugestão seja incluída como encaminhamento. Às 10h30min a ata 20 
foi aprovada. 2 – Fátima Rocha iniciou a leitura na íntegra da carta 148/AGEVAP a 21 
respeito da solicitação de informações relacionadas aos projetos em poder do INEA. 22 
Fátima disse que irá encaminhar a cópia de carta em questão a todos os membros da 23 
CTEG. Fátima realizou a leitura da resposta enviada pelo INEA e Mariana Silveira 24 
questionou qual era o conteúdo do projeto Agenda água na Escola. Ricardo Nogueira 25 
comentou que o representante do INEA esteve no comitê e realizou uma apresentação 26 
sobre o assunto. Hendrik Mansur (TNC) comentou que a AGEVAP não convidou 27 
ninguém do INEA para apresentar o andamento dos projetos, conforme decidido na 28 
última reunião da Câmara Técnica. Mariana respondeu que de uma forma ou de outra 29 
eles responderam, e sugeriu que uma carta de resposta fosse confeccionada. Caroline 30 
Lopes (Agevap) informou que irá ao INEA na próxima terça feira, 11 de abril, para uma 31 
reunião com o novo gestor do projeto Agenda Água para esclarecimentos. Amisterdan 32 
disse que mesmo que o gestor antigo não esteja mais no projeto, o INEA deveria possuir 33 
um histórico a respeito dos projetos. Mariana Silveira se prontificou a ajudar na 34 
elaboração da resposta, já com a apresentação de um formulário norteador para a 35 
resposta do Instituto. Rodolfo salientou a importância de não perder o que já foi 36 
realizado, e sugeriu a criação de um grupo de trabalho para acompanhamento do projeto 37 
que está paralisado no INEA desde 2012. Segundo Rodolfo, são três momentos 38 
distintos: ciência, divulgação e por fim, a criação do GT. Fátima explicou que Caroline 39 
Lopes irá ao INEA conversar com a nova gestora do projeto para maiores 40 
esclarecimentos para depois o Comitê tomar alguma providência. Mariana sugeriu a 41 
confecção de uma pauta em conjunto para a reunião em questão. Caroline Lopes fez 42 
um adendo e explicou a respeito da descentralização dos recursos para a CEDAE, onde 43 
o INEA desembolsa os valores de acordo com o andamento do projeto. Mariana sugeriu 44 
que o Comitê provocasse a definição de um interlocutor oficial entre INEA e o órgão 45 
colegiado, para que tal pessoa responda a todos os questionamentos por parte do 46 
Comitê Guandu-RJ. Amisterdan reafirmou que, independente do gestor, o Instituto tem 47 



 

 

que possuir o histórico do projeto. Hendrik disse que tem um representante do INEA no 48 
Comitê, mas que não supre o volume de informações solicitadas. Mariana comentou que 49 
o ponto essencial é que não recebamos mais repostas imprecisas ou incompletas quanto 50 
às informações solicitadas pelo Comitê. Hendrik comentou que nos casos em que a 51 
Agevap não receber informações, poderia ser deliberado dentro do Comitê que esse fato 52 
fosse angariado de outra forma. Franziska sugeriu solicitar um esclarecimento detalhado 53 
de cada ponto da planilha dos projetos. Caroline comentou a respeito das informações 54 
que serão solicitadas e Amisterdan sugeriu solicitar o histórico detalhado de cada projeto 55 
na planilha em questão.  Franziska comentou que a CEDAE iria reformar as ETE´s em 56 
Paracambi e outros municípios. Hendrik sugeriu a confecção de uma carta para cada 57 
município solicitando informações a respeito dos projetos de esgotamento e 58 
saneamento. Mariana sugeriu que a Agevap trabalhe com uma planilha de 59 
acompanhamento dos projetos. 3 – Rodolfo Sant’ana solicitou a realização de um 60 
seminário interno para um nivelamento geral dos membros e Fátima Rocha respondeu 61 
que uma capacitação já está prevista para uma próxima reunião. Franziska sugeriu que 62 
cada membro realizasse uma apresentação sobre suas atividades e de sua organização, 63 
como uma espécie de um mini simpósio. Franziska pediu que esse evento aconteça em 64 
um dia separado dos eventos habituais, como de câmara técnica. Amisterdan sugeriu 65 
que para o próximo grupo de câmara técnica a ser formado, que esse tipo de evento 66 
seja adotado como padrão. Hendrik sugeriu que seja feita uma análise mais profunda a 67 
respeito do PAP elencando e priorizando as ações para discussão nas câmaras técnicas. 68 
Outro assunto pautado para a próxima reunião foram questionamentos ao INEA sobre 69 
projetos e repasses financeiros. Hendrik sugeriu que o acompanhamento dos repasses 70 
em questão se torne um item fixo de pauta ao longo do ano. Franziska sugeriu como 71 
outro ponto de pauta a continuidade do concurso “O Fantástico Mundo da Água” dentro 72 
da categoria de vídeo, além da criação de um GT para um detalhamento maior a respeito 73 
da continuidade do mesmo. Hendrik respondeu que é preciso avaliar o PAP para saber 74 
se o Comitê Guandu-RJ possui recursos suficientes para tal. A respeito do produto de 75 
diagnóstico do Plano de Bacia, Caroline Lopes informou que a Profill pediu o adiamento 76 
para o envio do produto por dificuldade na coleta das informações, e o novo prazo 77 
solicitado foi para o dia 28 de abril. Ela informou que o projeto de Tocos foi finalizado e 78 
que será apresentado na próxima Plenária. 4 – Hendrik informou que a TNC implantou 79 
alguns equipamentos em Rio Claro para captação de água de neblina, assim como, o 80 
mapeamento de propriedades rurais em alguns municípios visando a melhoria na gestão 81 
ambiental. Informou que essas ações estão relacionadas à iniciativa “Coalizão Cidades 82 
pela Água”, em parceria com as empresas. Amisterdan destacou que esse ano, no fórum 83 
fluminense, o Brasil realizará o fórum cidadão em paralelo ao fórum mundial da água. 84 
Acrescentou que ele foi convidado pela REBOB para compor a comissão do evento e 85 
disponibilizou o seu e-mail para o envio de sugestões e propostas dos membros. Rodolfo 86 
comentou que a prefeitura do Rio de Janeiro está articulando diretamente de seu 87 
gabinete, sem passar pelo CONSEMAC, a construção de um autódromo na Floresta de 88 
Deodoro. Solicitou expor o tema na próxima Plenária para que os membros tenham 89 
conhecimento do fato e solicitou a confecção de uma carta de apoio ao comitê da Baía 90 
de Guanabara em repudio a construção do empreendimento. Segue lista de 91 
encaminhamentos: 1 - Informar, em 18.05.2017, aos membros da Plenária que 92 
todos receberão os convites e informes das CT's, para conhecimento; 2 - Elaborar 93 
planilha padrão e objetiva com informações dos Projetos para solicitar ao INEA o 94 



 

 

preenchimento da mesma. Itens a considerar: cronograma físico-financeiro; o que 95 
foi executado; os desembolsos; os responsáveis pelos projetos; as empresas 96 
contratadas; o histórico do projeto; a área de abrangência do projeto e a 97 
população atendida; 3 - Solicitar aos municípios se eles tem ciência destes 98 
projetos de esgotamento e como está o andamento; 4 - Montar uma tabela com as 99 
ações do PAP e separá-las por Câmara Técnica de acordo com suas 100 
competências; 5 - Agendar data, em reunião conjunta de CT's, para a capacitação 101 
e atualização referente às orientações e procedimentos; 6 - Criar um Simpósio de 102 
Membros para apresentação das competências de cada instituição (como atuam, 103 
seus projetos, suas habilidades); 7 - Pauta para próxima reunião: 1 - Aprovação da 104 
minuta de ata da reunião anterior; 2 - Competências da CTEG - Tabela de ações do 105 
PAP; 3 - Data do curso de Capacitação; 4 - Situação dos repasses dos recursos do 106 
FUNDRHI. Franziska perguntou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, 107 
encerrou a reunião às 11h55min. Esta ata foi tomada a termo por mim, Gustavo Sá 108 
Wildhagen, e segue assinada por: 109 
 110 
Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) – Coordenadora  ___________________ 111 
Mariana Silveira (CSA) - Subcoordenadora _____________________________ 112 
Amisterdan Ribeiro (SIMARJ)    _____________________________ 113 
Rodolfo Sant’Ana (ADEFIMPA)    _____________________________ 114 
Hendrik Mansur (TNC)     _____________________________ 115 
Eduardo Martins (APEDEMA-RJ)   _____________________________ 116 
Camila Azevedo de Souza (LIGHT Energia)  _____________________________ 117 
Sabina Campagnani (FURNAS)    _____________________________ 118 
Hamilton dos Santos e Silva Jr. (P.M.Japeri) _____________________________ 119 
Monique Fontes (PM Itaguaí)    _____________________________ 120 
Ricardo Nogueira (ICMBio)    _____________________________ 121 
 122 
 123 
Membros Presentes: 124 
Usuários: Mariana de Paula (Thyssenkrupp CSA), Camila Azevedo (Light), Sabina 125 
Campagnani (Furnas), Amisterdan Ribeiro (Simarj); 126 
Sociedade Civil: Franziska Huber (Faeterj-Paracambi), Hendrik Mansur (TNC), Carlos 127 
Eduardo Martins (Apedema), Rodolfo Sant’ana (Adefimpa); 128 
Governo: Ricardo Souza (ICMBio), Hamilton dos Santos (P.M. Japeri), Monique Fontes 129 
(P.M. Itaguaí);  130 
 131 
Membros Ausentes: 132 
Governo: Andreia Loureiro (P.M. Queimados) 133 
 134 



 

 

Convidados: William Weber (jornalista), Matheus Félix (Faeterj), Jauana Estevam 135 
(Faeterj), Caroline Maques (Faeterj), Thaina Chagas (Faeterj), José Gomes Barbosa 136 
(Lajes Energia), Sandra Quintino (P.M. Seropédica).  137 


