Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios
Guandu, da Guarda e Guandu Mirim
1

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ GUANDU

2
3

Aos dois dias do mês de outubro de 2006, às 10:00 horas, o Comitê das Bacias

4

Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim (designado Comitê Guandu)

5

deu início à 2ª Reunião Ordinária do Plenário de 2006, na sala 02 do prédio da Prefeitura

6

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizada na cidade de Seropédica,

7

tendo como sugestão de pauta os seguintes assuntos: 1) aprovação da ata referente a

8

1ª Reunião Ordinária do Plenário de 2006; 2) Plano de Bacia do Guandu – PBG:

9

informações sobre o andamento dos trabalhos e cronograma de reuniões; 3)Deliberação

10

sobre proposta de resolução que trata de procedimentos para avaliação da instalação de

11

novos empreendimentos, ampliação ou alteração de empreendimentos já existentes;

12

4)Deliberação sobre proposta de resolução que trata do processo eleitoral para indicação

13

dos

14

www.comiteguandu.org.br - informações gerais; 6)Jornal Águas Guandu Voz & Vez:

15

informação sobre o andamento do processo; 7)Assuntos Gerais; 8) Inauguração da sede

16

da Secretaria Executiva do Comitê. Estavam presentes 27 membros do Comitê, entre

17

titulares e suplentes, sendo 23 votantes, a saber: representando a Sociedade Civil -

18

Friedrich Herms (UERJ), Diretor Geral do Comitê Guandu; Daniel Fonseca (UFRuralRJ);

19

Antonio José Bianchi Nunes (CRBio II); Pedro José de Castro (FAMERJ); Ninon Machado

20

de Faria Leme Franco (Instituto Ipanema); Ricardo Finotti (BICUDA); representando os

21

usuários -Leila Heizer (CEDAE), Secretária Executiva do Comitê Guandu; Fernando José

22

Lino do Nascimento (LIGHT); Paulo Diniz de Oliveira (ONS); Sabina Campagnani

23

(FURNAS); Eduardo Sabóia Vahia de Abreu (SFE); Maria Ivonete da Silva (FAERJ); José

24

Ferreira Neto (Sindicato Rural de Itaguaí, Paracambi e Seropédica); Abílio Souza Faia

25

(FCC); Edes Fernandes de Oliveira (CEDAE); Sérgio Silva Pereira (SIMARJ);

26

representando o Governo Municipal - Evandro da Silva Batista (Prefeitura Municipal de

27

Rio Claro); Hélio Vanderlei Coelho (Prefeitura Municipal de Paracambi); Edivane Castilho

28

Lage (Prefeitura Municipal de Piraí); representando o Governo do Estado - Marilene

29

Ramos (SERLA); Jurema B. Oliveira (FEEMA – por procuração); Waldir Rugero Peres

30

(SEPLANIG); Vera Lúcia Leite Soboya (SEINPE). Participaram quinze convidados (lista

31

em anexo). O Diretor Geral, Friedrich Herms (UERJ), iniciou a reunião as 10:00 horas e

32

passou a palavra para Secretaria Executiva, Leila Heizer (CEDAE), que fez a leitura da

membros

do

plenário

do

Comitê

Guandu;

5)Página

da

Internet

–
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pauta sugerida a qual foi aprovada. Iniciou-se a verificação da ata referente a 1ª Reunião

34

Ordinária do Plenário de 2006 a qual foi solicitado apenas, por Sabina Campagnani, a

35

correção de seu nome e de seu suplente, João Soito (FURNAS), em seguida a ata foi

36

aprovada por unanimidade. A palavra foi passada para o Diretor Geral , Friedrich Herms,

37

que atualizou o andamento do Plano de Bacia e informou que estamos com previsão de

38

realizar 3 (três) consultas públicas, nos Municípios de Rio Claro, Engenheiro Paulo de

39

Frontim e Seropedica, respectivamente, nos dias 23, 24 e 25 de outubro. Informou que no

40

dia seguinte , 03 de outubro, haverá

41

Acompanhamento - CCA para verificar e discutir a cobrança pelo uso das águas e o

42

enquadramento dos corpos hídricos, assunto de extrema importância abordado no Plano

43

de Bacia. A Secretária Executiva, Leila Heizer (CEDAE), passou para o próximo ponto da

44

pauta procedendo a leitura da Minuta de resolução nº 11 que dispõe sobre a participação

45

do Comitê Guandu no processo de avaliação da instalação de novos empreendimentos,

46

ampliação ou alteração de empreendimentos já existentes que possam interferir na

47

Gestão de Recursos Hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e

48

Guandu Mirim, a mesma também fez um breve esclarecimento do objetivo da proposta

49

de resolução para que todos pudessem contribuir. Foi aberta para discussão e Ninon

50

Machado ( Instituto Ipanema) solicitou que fosse incluído nos considerandos a Lei nº

51

9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e o

52

Sistema de Gestão Integrada de Recursos Hídricos. Marilene Ramos (SERLA) comentou

53

que não deveria ser solicitado do empreendedor o EIA/RIMA pois seria mais uma cópia a

54

ser realizada pelo mesmo.Fernando Lino (Light) considerou que é importante para o

55

Comitê ter o estudo mencionado para que se possa verificar os impactos referentes aos

56

recursos hídricos. José Bianchi (CRBio2) apoiou a colocação de Fernando Lino (Light) e

57

acrescentou que somente com a colaboração dos empreendedores fornecendo o estudo

58

é possível ao Comitê tomar conhecimento do empreendimento no inicio do processo.

59

Ninon Machado ( Instituto Ipanema) informou que o solicitado contribui para que o Comitê

60

de bacia exerça sua competência e se enquadra na Lei nº 9.433. Leila Heizer ( CEDAE)

61

afirmou que o objetivo da resolução não é complicar e sim dar respaldo ao Comitê para

62

se pronunciar a respeito do empreendimento, acrescentando que os empreendedores de

63

maior porte já estão no espírito de colaboração. O Diretor Geral informou que é

64

competência do Comitê coordenar , na sua área de atuação, as atividades dos agentes

reunião da Comissão de Controle e
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públicos e privados, relacionados aos recursos hídricos , compatibilizando-as com as

66

metas e diretrizes do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Considerou que o Comitê não

67

é obrigado elaborar pareceres mas considerou que o artigo 1º e 4º foi bem explicado

68

trata-se de avaliação apenas das interferências na gestão de recursos hídricos. Abílio

69

Faia (FCC) informou que no artigo 4º o empreendedor também deveria receber uma copia

70

do parecer que será elaborado pelo Comitê . Acrescentou que o prazo, estabelecido para

71

o Comitê se manifestar a cerca das interferências do empreendimento na gestão de

72

recursos hídricos, de 60 dias, fica muito amarrado. Leila Heizer ( CEDAE), informou que

73

se o prazo ficar em aberto poderia atrapalhar o empreendedor. Fernando Lino ( Light)

74

inforrmou que a resposta é dada através de plenária e que se o prazo não for suficiente

75

pode ser prorrogado também por decisão de plenário . Com relação aos considerandos

76

apresentados na minuta de resolução nº 11 a Secretaria Executiva se compromete em

77

incluir as modificações necessárias procedendo a citação da Lei nº 9.433. Todos

78

concordaram com o conteúdo da minuta e a resolução foi aprovada por unanimidade. A

79

palavra foi passada para o Diretor Geral que iniciou o próximo assunto da pauta sobre o

80

processo eleitoral acrescentando que a definição das datas é para que o processo seja

81

divulgado com antecedência. A Secretária Execuitiva,Leila Heizer (CEDAE), fez leitura da

82

minuta de resolução nº 12 que dispõe sobre o processo eleitoral. Vera Saboya (SEINPE)

83

fez observação com relação ao calendário da eleição e diz que as datas não são

84

favoráveis pois temos durante o processo a eleição de Governadores e Deputados o que

85

implica em modificações nas representações dos órgãos de governo estadual

86

considerando que poderíamos dar mais um mês ao mandato existente. Ninom Machado

87

( Instituto Ipanema) solicita que se acrescente no edital do processo eleitoral no item que

88

menciona as organizações não governamentais a comprovação de sua atuação na área

89

de gestão integrada de recursos hídricos e que gostaria que o processo de habilitação

90

fosse acompanhado por um representante da sociedade civil

91

gostaríamos de ter aventureiros no Comitê. Fernando Lino ( Light) informa que o processo

92

de habilitação é feito pela Secretaria Executiva através de seus Diretores. O Diretor Geral

93

considera que não é viável alterar ou seja ampliar os prazos. Leila Heizer ( CEDAE)

94

informou que buscou datas para fechar o processo eleitoral até o final do ano e concorda

95

que podemos pensar . Marilene Ramos ( SERLA) concorda com a Vera Saboya (SEINPE)

96

apesar de Leila Heizer (CEDAE) não concordar com a prorrogação de seu mandato ,

informando que não
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mas considera que janeiro tem muitas pessoas de férias e que a mudança em fevereiro

98

não é muito aconselhável, concordou ainda com Ninon Machado ( Instituto Ipanema) com

99

relação a necessidade de

comprovação por parte das ONG’s atuarem na área de

100

recursos hídricos o que poderia ser apresentado através de curriculum ou histórico dos

101

últimos dois anos. Acrescentou que no Estatuto de criação da ONG deve constar as

102

atividades, e que as atas devem estar em dia, etc. Sabina Campagnani ( FURNAS) acha

103

que na ultima eleição tivemos problemas com as datas do estabelecidas mas porque

104

coincidiu com mudança de Governo municipal. Leila Heizer (CEDAE) pediu para que

105

todos verificassem as datas sugeridas. Informou que a idéia é colocar um aviso no diário

106

oficial e que poderíamos colocar a partir de amanhã . Jurema Oliveira (FEEMA) informou

107

que dia 20 de novembro é feriado no Rio de Janeiro, dia do Zumbi dos Palmares, e então

108

passamos para o dia 21 de novembro de 2006 a data limite para impugnações e recursos

109

do processo eleitora. Leila Heizer (CEDAE) questionou a Marilene Ramos (SERLA) se

110

poderíamos colocar o edital do processo eleitoral também na página da SERLA e a

111

mesma confirmou a colaboração do órgão gestor. José Bianchi ( CRBio 2) também se

112

prontificou a divulgar no CRBio 2. A minuta de resolução nº 12 foi então aprovada com

113

acréscimo do artigo 3º que cria a comissão de eleição constituída pela Diretoria Colegiada.

114

Friedrich Herms (UERJ) passou para o próximo assunto da pauta referente a página da

115

Internet apresentando como a mesma está elaborada e que em breve estará em

116

funcionamento. Forneceu o endereço da página, www.comiteguandu.org.br, informou que

117

está sendo criado dois outros e-mail sendo um para a diretoria, escritório técnico e

118

secretaria. Informou que todas as apresentações realizadas no Comitê Guandu também

119

serão disponibilizadas na página. Recordou que a página foi financiada por FURNAS e

120

que seria viável abrir um espaço na página para mencionar esta colaboração. Hélio

121

Vanderlei ( Prefeitura Municipal de Paracambi) informa que poderíamos deixar também

122

um espaço para divulgar possíveis patrocinadores e que sempre tem empresas ou ONG’s

123

interessados em colaborar. Leila Heizer (CEDAE) acrescentou que o processo para

124

elaboração do jornal do Comitê Guandu está em andamento e que em breve estará

125

circulando. Marilene

126

Presidência da SERLA e que posteriormente irá para a Secretaria Estadual de Meio

127

Ambiente e Desenvolvimento Urbano e em seguida para a Secretaria de Controle

128

retornando a SERLA para a contratação . Leila Heizer (CEDAE) passou para o próximo

Ramos ( SERLA) informou que o referido processo já está na
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assunto de pauta tendo sido informado pelo Diretor Geral que o Convênio de integração

130

entre o CEIVAP, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Comitê Guandu deverá ser

131

firmado até o final deste ano. Ninon Machado ( Instituto Ipanena) informa que vai haver

132

uma oficina sobre visão integrada da gestão de recursos hídricos e que coincidentemente

133

será realizada na época das eleições . O Diretor Geral

134

Nogueira e Edilene Reis como funcionários da Secretaria Executiva do Comitê Guandu e

135

que Elizabeth Machado ao final de seu contrato com a REDUC, em 12 de novembro,

136

também será contratada pelo Comitê. Questionou se alguém teria algo a acrescentar e

137

não havendo, convidou todos para a inauguração da sala da Secretaria Executiva do

138

Comitê, localizada no prédio da Prefeitura Universitária da Universidade Federal Rural do

139

Rio de Janeiro, quando foi oferecido um coquetel de inauguração. O Diretor Geral,

140

Friedrich Herms, questionou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou

141

a reunião as 13:00 horas. A presente ata foi elaborada por Elizabeth Machado - técnica

142

do Comitê Guandu.

apresentou

Ricardo

Luiz

