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No vigésimo dia do mês de maio de 2021, às 14h00min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 1 

Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 1ª Reunião Extraordinária da 2 

Câmara Técnica de Estudos Gerais, não presencial, através de plataforma online (Teams), tendo como 3 

pauta os seguintes assuntos: 1- Apresentação e leitura da pauta; 2- Apresentação da minuta de termo 4 

de referência da restauração do projeto Produtores de Água e Floresta - PAF Rio Claro; 3- 5 

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

educação Ambiental - GTEA; 4- Apresentação do status do projeto Auxilio à Pesquisa; 5- 7 

Apresentação da proposta de realização de evento webinar para apresentação de novas 8 

tecnologias para recursos hídricos; 6- Encerramento. Por não haver quórum na primeira chamada às 9 

13:30hs, a reunião foi iniciada às 14:00hs. ITEM 1 – Logo no início da reunião, e após a conferência de 10 

quórum mínimo para a realização da reunião, Luiz Carvalheira (P.M. Miguel Pereira) cumprimentou a todos 11 

e em seguida solicitou a leitura das regras da reunião e da pauta da reunião. ITEM 2 – Gabriela Teixeira 12 

(AGEVAP) realizou uma apresentação sobre o Projeto Produtores de Água e Floresta - PAF Rio Claro, 13 

iniciando-se pela contextualizando histórica do projeto e o atual contrato com a executora, bem como: o 14 

objetivo do projeto, as informações apresentadas no Termo de Referência, as atividades a serem 15 

executadas em cada uma das propriedades, o cronograma-físico financeiro e as estimativas de custo. 16 

Logo após a apresentação, os membros puderam tirar algumas dúvidas quanto: a área que seria atendida, 17 

como seriam entregues os relatórios, as condições de manutenção das áreas reflorestadas, as 18 

condicionantes, as garantias e as sanções previstas em contratos. Em seguida, em regime de votação, os 19 

membros votaram da seguinte forma a favor da aprovação do texto do Termo de Referência do PAF Rio 20 

Claro: 4 (quatro) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. Assim, o item apresentado foi 21 

aprovado pelos membros presentes. ITEM 3 – Lucas Almeida (AGEVAP) realizou uma apresentação 22 

referente ao informe sobre as ações em Educação Ambiental, constando informações como: o histórico 23 

dos editais de educação ambiental, o concurso ambiental e cultural Cine Guandu-RJ, o encontro de 24 

pesquisa e educação ambiental, a capacitação em indicadores de educação ambiental e o plano de 25 

educação ambiental. Gilvoneick de Souza (Instituto Socioambiental) questionou sobre quais seriam os 26 

benefícios alcançados com os projetos relacionadas a educação ambiental, e que gostaria de ver 27 

resultados que mudem o que já vem sendo feito a mais de uma década. Lucas Almeida (AGEVAP) 28 

explicou que o objetivo do plano é ter ações objetivas e efetivas, priorizando o segmento de recursos 29 

hídricos nos projetos. ITEM 4 – Nathália Vilela (AGEVAP) fez uma breve contextualização, e em seguida 30 

realizou a sua apresentação sobre o status do projeto de auxílio à pesquisa, contendo os seguintes 31 

elementos: os principais pontos do edital, objeto, perfil dos proponentes, a forma de utilização dos 32 

recursos, o prazo máximo de execução do projeto, o prazo para prestação de contas, o histórico de 33 

publicações de editais anteriores, o fluxo processual contendo as etapas inerentes ao edital, os dados 34 

gerais (números e estatísticas relacionadas as instituições participantes e os perfis dos participantes), as 35 

principais dificuldades encontradas (nas prestações de contas, alterações na Resolução INEA n°160 para 36 

repasses, impedimento de aquisição de bens permanentes e o pagamento de bolsas) e as propostas para 37 
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as próximas reuniões da CTEG. Assim, foi proposto aos membros o pedido de mudança de frequência de 38 

apresentação dos status do Auxílio à Pesquisa de mensal para trimestral, a ser realizada na forma de 39 

apresentação dos projetos pelos próprios envolvidos (professores e/ou alunos contemplados) com 40 

duração prevista de 20 (vinte) minutos logo no início das futuras reuniões da CTEG. Feita a proposta, e 41 

após algumas discussões, logo em seguida, os membros foram questionados se haveria alguma oposição 42 

a seguinte condição/mudança: alteração da frequência das apresentações para trimestral, feita por 43 

professores e/ou alunos logo ao início das futuras reuniões da CTEG – com duração prevista de 20 (vinte) 44 

minutos. Não havendo manifestações contrárias, os membros votaram da seguinte forma: 4 (quatro) votos 45 

a favor, 0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. Assim, o item apresentado foi aprovado pelos 46 

membros presentes. ITEM 5 – Fátima Rocha (AGEVAP) iniciou a sua fala contextualizando a ideia, que 47 

surgiu devido à procura de empresas interessadas em apresentarem as suas soluções relacionadas a 48 

projetos de Recursos Hídricos, e que assim a Diretoria propôs a realização de um Webinar relacionada 49 

ao tema. Assim, foi apresentada uma proposta de escopo, quantas empresas participariam, a forma de 50 

realização do convite, os prazos, os horários do evento, a plataforma de apresentação, a data de 51 

realização e o período de divulgação. Apresentada a proposta, os membros ressaltaram que as 52 

apresentações fossem feitas com o intuito de apresentar apenas soluções tecnológicas, evitando os 53 

possíveis interesses comerciais das empresas participantes. Em seguida, os membros foram 54 

questionados se haveria algum óbice relacionado a realização do evento nestas condições. No entanto, 55 

não houve nenhuma manifestação contrária à realização. E foi definido dois representantes para análise 56 

das empresas participantes: Marcelo Danilo (ANAGEA) e Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi). 57 

ENCAMINHAMENTOS: 1 – Apresentação dos professores do Auxílio à Pesquisa a cada 3 meses na 58 

CTEG; 2 – Dar andamento ao webinar de Novas Tecnologias (com nome de Mesa redonda de 59 

soluções em saneamento ambiental) para realização em 31/05. Construir briefing para envio às 60 

empresas. ITEM 6 – Assim, por não haver mais assuntos urgentes a discutir, a reunião foi encerrada às 61 

16h10min. Eu, Marcelo Cruz, tomei a termo esta ata que segue assinada por: 62 

 63 

 64 

 65 
__________________________ 

Luiz Fernando Carvalheira 
(P.M. Miguel Pereira)  

Coordenador 

__________________________ 
Orlando de Souza Pereira 

(Associação Vale Verdejante) 
Subcoordenador  

 66 
Presentes:  67 

Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi); Evandro Batista (P.M. Rio Claro); Luiz Fernando Carvalheira 68 

(P.M. Miguel Pereira); Sabina Campagnani (FURNAS); Tauann Fernandes Ferreira Domis (P.M. Mendes). 69 

 70 

Convidados: 71 



ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS – CTEG – 

20.05.2021 

 

P
á
g
. 
3
 d

e
 3

 

Marcelo Danilo (ANAGEA); Paulo de Tarso (FIRJAN); Ana Asti (SEAS); Gilvoneick de Souza José 72 

(Instituto Socioambiental); Clarisse Rocha (ANAGEA); Antonio Souza (AGEVAP); Fatima Rocha 73 

(AGEVAP); Nathália Vilela (AGEVAP); Gabriela Teixeira (AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP); Maria 74 

Adelaide (AGEVAP); Thatielle Góis (AGEVAP); Lucas Almeida (AGEVAP). 75 


