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No dia 05 do mês de Novembro de 2020, às 14h00min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 1 

Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 7ª Reunião 2 

Ordinária da Câmara Técnica de Instrumentos Legais e de Gestão, não presencial, via 3 

plataforma de videoconferência, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- Apresentação, 4 

Leitura e Aprovação da pauta; 2- Aprovação da minuta de atas da reunião de 08.10.2020; 5 

3- Apresentação das contas contábeis/financeiras do uso dos recursos financeiros da 6 

AGEVAP; 4- Levantamento sobre as discussões a respeito da Resolução que dispõe 7 

sobre transparência; 5- Analisar e, estando de acordo, emitir concordância para envio à 8 

Plenária da minuta de Resolução que “Dispõe sobre o apoio anual ao evento intitulado de 9 

Encontro de Pesquisa e Educação Ambiental do Comitê Guandu”; 6- Informes. As 10 

14h00min O subcoordenador Marco Barbosa (CREA-RJ) deu início a 7ª Reunião Ordinária da 11 

CTIL-G.  Item 1- Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta; Todos concordaram com os 12 

itens de pauta. José Arnaldo (PM Nova Iguaçu) pediu questão de ordem. Perguntou como está 13 

sendo feita a gravação da reunião. Fátima Rocha (AGEVAP) disse que está testando novas 14 

plataformas porque o Google meet não está dando opção de gravação, mas esta reunião não 15 

será gravada. Gilvoneick Souza sugeriu fazer gravação por aplicativos baixados. Amisterdan 16 

Ribeiro (P.M Piraí) solicitou o encaminhamento das atas de reuniões que participou como 17 

convidado para revisar suas falas. José Arnaldo (PM Nova Iguaçu) pediu questão de ordem. 18 

Solicitou um posicionamento da Agevap sobre a decisão de transparência de informação 19 

discutida na última reunião. Marco Barbosa (CREA-RJ) sugeriu ser falado no ponto de pauta e 20 

deu início ao segundo item da pauta. Item 2- Aprovação da minuta de ata da reunião de 21 

08.10.2020; Marco Barbosa (CREA-RJ) perguntou se alguém teria alguma consideração sobre 22 

a ata. José Arnaldo (PM Nova Iguaçu) questionou sobre o descumprimento do encaminhamento 23 

da última reunião da CTIL-G sobre a externalização das informações das atas, convocatórias e 24 

calendário de reunião, disse não ver mudanças após o encaminhamento da reunião. Fátima 25 

Rocha (AGEVAP) disse que o encaminhamento de transparência será enviado para aprovação 26 

na diretoria. Amisterdan Ribeiro (P.M Piraí) solicitou a leitura completa da ata para revisar suas 27 

falas. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) sugeriu fazer a leitura somente das falas do 28 

Amisterdan. José Arnaldo elogiou a sessão das informações da AGEVAP e disse que todos 29 

podem ter acesso às atas no site. Gilvoneick Souza (convidado) disse que independente do 30 

cargo da pessoa na reunião as falas devem ser registradas e afirmou que não vê suas falas 31 

registradas nas reuniões que participa, questionou sobre a transparência de documentos falados 32 

em reunião que deviam ser apresentados a todos que participam. Amisterdan Ribeiro (P.M Piraí) 33 
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disse que o acesso as atas no site é somente depois de terem sido aprovadas e não se pode 34 

fazer possíveis correções. Marco Antonio (CREA-RJ) sugeriu ler a ata toda. Antonio Souza 35 

(AGEVAP) disse que todo material e minuta de ata ficam disponíveis no site para livre acesso 36 

de todos. Fátima Rocha (AGEVAP) fez a leitura da minuta de ata. Gilvoneick Souza voltou a 37 

repetir que não tem visto suas falas registradas em atas. Disse que o tempo é muito curto de 38 

antecedência da disponibilização dos materiais no site. Antonio Souza (AGEVAP) disse que o 39 

tempo é de 7 dias antecedentes à reunião conforme previsto em regimento. Sem manifestações 40 

a ata foi aprovada. Item 3 - Apresentação das contas contábeis/financeiras do uso dos 41 

recursos financeiros da AGEVAP; Fatima Rocha (AGEVAP) contextualizou explicando que na 42 

reunião anterior por problemas técnicos não foi possível ser feita a apresentação e foi solicitado 43 

uma nova em reunião posterior. Rejane Pedra (AGEVAP) fez a apresentação com base nos 44 

questionamentos enviados por membros sobre contas contábeis/financeiras do uso dos recursos 45 

da AGEVAP. Gilvoneick Souza (convidado) falou sobre os recursos passados para o cuidado da 46 

bacia, mas que isso não acontece e questionou quais são os critérios para mudar o cenário de 47 

que o recurso saia e de fato consiga fazer a transformação da bacia. Rejane Pedra (AGEVAP) 48 

disse que todo recurso vem do plano de recursos hídricos e que a partir desse plano o recurso 49 

é enviado para as áreas previstas no PAP. Fátima Rocha (AGEVAP) complementou dizendo 50 

que toda aplicação é condicionada ao repasse feito através da solicitação ao INEA. Gilvoneick 51 

Souza (convidado) questionou quem constrói o PAP. Fátima Rocha (AGEVAP) disse que o plano 52 

é aprovado a cada 4 anos pelas instâncias do comitê, é aprovado pela Plenária. Após, é 53 

encaminhada para as câmaras técnicas e plenária do CERHI-RJ para assim entrar em vigor. 54 

José Arnaldo (PM Nova Iguaçu) sugeriu ao Gilvoneick estudar como são feitos os contratos de 55 

concessão para entender como funcionam os investimentos. Sugeriu colocar no site do comitê 56 

os contratos de concessão para deixar acessível. Questionou se a comissão de 57 

acompanhamento interna é subordinada a CTIL e quantos milhões tem na conta. Disse não 58 

entender o conjunto de números, mas que a AGEVAP tem dinheiro na conta e queria entender 59 

se é preciso ter um fundo de conta reserva. Rejane Pedra (AGEVAP) disse que está aguardando 60 

o posicionamento jurídico sobre a conta reserva. Disse ter 67 milhões em conta para os projetos 61 

do Guandu. Sobre o tribunal de contas a diretoria irá falar. Gilvoneick Souza (Convidado) disse 62 

que seu papel é buscar a melhoria da Bacia do Rio Guandu como a proposta de criação do 63 

comitê. Disse que as prefeituras contam histórias através dos representantes captando recursos, 64 

mas que a bacia continua sem investimentos. José Arnaldo (PM Nova Iguaçu) pediu questão de 65 

ordem. Jacqueline Guerreiro (FONASC) disse que não se deve fugir da pauta. Gilvoneick Souza 66 
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(convidado) disse se sentir desrespeitado sobre sua fala por ser interrompido. Jacqueline 67 

Guerreiro (FONASC) pediu questão de ordem e disse não ter desrespeitado a fala de ninguém. 68 

Jacqueline solicitou registrar sua fala pedindo questão de ordem por solicitar que se retorne aos 69 

itens de pauta, pois, as falas de Gilvoneick tratam de Cedae. Gilvoneick Souza (Convidado) 70 

propôs que o comitê assuma a gestão do tratamento de saneamento criando mecanismo na 71 

câmara ou com acordo com INEA e comece a gerir as estações de tratamento pertencentes à 72 

bacia. Item 4- Levantamento sobre as discussões a respeito da Resolução que dispõe 73 

sobre transparência; Fatima Rocha (AGEVAP) disse que foi encaminhado o assunto na última 74 

reunião sobre como aconteceram a discussão e de que forma pararam de abordá-la. Levantou 75 

as duas atas que tiveram a discussão em pauta e explicou o histórico de discussão do assunto. 76 

Segundo relato, o assunto foi interrompido por votação dos membros da CTIL-G em 01.08.2019. 77 

Por solicitação dos coordenadores Wladimir Loureiro e Uiara Martins o tema retornou para a 78 

reunião de 05.03.2020, porém, não houve quórum na reunião e o assunto ficou suspenso. 79 

Jacqueline Guerreiro (FONASC) disse que o histórico está certo seguindo as atas. Sugeriu 80 

organizar um GT para ser feita uma releitura e revisão do texto para legitimar e voltar para 81 

aprovação. José Arnaldo (PM Nova Iguaçu) corroborou com a sugestão da Jacqueline, disse 82 

que omissão de informação é quebra de decoro. Gilvoneick Souza (convidado) disse não 83 

conseguir ver suas falas registradas em atas. Jacqueline Guerreiro (FONASC) pediu questão de 84 

ordem, dizendo não ser mau educada. Gilvoneick Souza (convidado) disse que pedir questão 85 

de ordem somente para interromper a fala é falta de educação. Marco Barbosa pediu para 86 

Gilvoneick terminar sua fala. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) relembrou que a ata da 87 

forma como estava a CTIL-G reprovou a minuta e concorda que deve ser repensada. Disse que 88 

chamou a atenção na época sobre o documento não ter diferença de documentos que estão em 89 

elaboração. Amisterdan Ribeiro (P.M Piraí) aconselhou ao subcoordenador criar regras para o 90 

andamento das reuniões da câmara técnica. Marco Barbosa (CREA-RJ) disse que entende os 91 

pontos do Amisterdan mas que deve ser falado sobre a discussão da transparência. Amisterdan 92 

Ribeiro (P.M Piraí) concorda que a minuta deve ser revisada e reconstruída para ser colocada 93 

em prática assim como a minuta de decoro. José Arnaldo (PM Nova Iguaçu) disse que a 94 

resolução foi suspensa para revisão e hoje a análise deveria ser para continuidade fazendo 95 

complementações. Jacqueline Guerreiro (FONASC) pediu para as pessoas se disponibilizarem 96 

para participar do GT para a revisão. Gilvoneick Souza (convidado) sugeriu a CTIL-G colocar 97 

suas contribuições sem a necessidade de criar um grupo formal. Franziska Huber (FAETERJ-98 

Paracambi) disse que na ata tem o resultado em votação. Questionou se o grupo será discussão 99 
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formal ou relator. José Arnaldo (PM Nova Iguaçu) disse que pode ser relatoria. 100 

Encaminhamento Aprovado: 1 – Indicação de membros da CTIL-G de relatores para 101 

revisitação, nova reflexão e reelaboração da Resolução de Transparência: Marcelo Danilo, 102 

José Arnaldo, Mayná e Jacqueline. Item 5- Analisar e, estando de acordo, emitir 103 

concordância para envio à Plenária da minuta de Resolução que “Dispõe sobre o apoio 104 

anual ao evento intitulado de Encontro de Pesquisa e Educação Ambiental do Comitê 105 

Guandu”; Fatima Rocha (AGEVAP) explicou sobre a solicitação do apoio anual. A mesma 106 

explicou que a Plenária já aprovou o apoio específico para o primeiro evento. A CTEG sugeriu 107 

aprovar o apoio anual, logo, uma minuta foi discutida anteriormente na CTIL-G. Como haviam 108 

pontos de dúvidas, a CTIL-G encaminhou para melhorias pelo GTEA. Esta minuta apresentada 109 

é a versão após contribuições do GTEA. Foi realizada a leitura da minuta e a mesma foi aprovada 110 

pelos presentes. Item 6- Informes. Amisterdan Ribeiro (P.M Piraí) solicitou tratar dos assuntos 111 

de vazadouros dos municípios, solicitação já feita anteriormente em outra instância. O mesmo 112 

pediu que seja dado andamento ao atendimento à solicitação do município. Encaminhamento 113 

2 – Item de pauta para próxima reunião: a discussão de análise de minuta para 114 

antecipação da agenda 5.4 do PERH no PAP; Às 17:00 o subcoordenador Marco Barbosa 115 

(CREA-RJ) agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu Thatielle de Góis Rodrigues 116 

tomei a termo esta ata que segue assinada 117 

 118 

 119 
__________________________ 

André Luiz dos Santos (FAM-Rio)  
Coordenador 

__________________________ 
Marco Antonio Barbosa (CREA-RJ) 

Subcoordenador  
 120 

Membros Presentes: Mayna Coutinho (CEDAE), Rinaldo José (Light), Franziska Huber 121 
(FAETERJ-Paracambi), Marcelo Danilo (ANAGEA), André Luiz (FAM-Rio), Andreia Loureiro (PM 122 
Queimados), Marco Antonio (CREA-RJ), Jacqueline Guerreiro (FONASCH), José Arnaldo (P.M. 123 
Nova Iguaçu); 124 

Membros Ausentes: Janaina da Silva (CK-Paracambi), Lia Motta (TERNIUM), Meire Lucy (PM 125 
Japeri). 126 

Convidados: Gilvoneick Sousa; Rejane Pedra (AGEVAP); Nathalia Vilela (AGEVAP); Fatima 127 
Rocha (AGEVAP); Thatielle Goes (AGEVAP); Antonio Mendes (AGEVAP). 128 


