Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios
contribuintes à Baía de Sepetiba
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ GUANDU 2008.
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Aos onze dias do mês de setembro de 2008, às 10h00min, o Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Contribuintes à Baía de Sepetiba - Comitê Guandu deu início à 3ª
Reunião Ordinária do Plenário de 2008, no auditório do Instituto de Biologia, da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro –UFRuralRJ - Seropédica, tendo como
sugestão de pauta os seguintes assuntos: 1)Minuta da ata referente à 2ª Reunião Ordinária
do Plenário de 2008, (em anexo) - apreciação; 2) Participação do Comitê no X Encontro
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas; 3) Avaliação de proposta e alocação de
recursos para Evento da Sociedade Civil Organizada - SCO; 4)Definição de Comissão
Eleitoral do Comitê Guandu: minuta de resolução; 5) Apresentação do projeto Consciência
Guandu; 6) Assuntos gerais. Estavam presentes 26 membros do Comitê, entre titulares e
suplentes, sendo 20 votantes, a saber: representando a Sociedade Civil - Friedrich Herms
(UERJ), Diretor Geral do Comitê Guandu; Décio Tubbs (UFRurlRJ); Jorge Maia
( FAMERJ); Jaime Bastos ( Instituto Ipanema – por procuração); Andréia Rocha( Entidade
Ambientalista Esperança Verde – por procuração); e Gilson Freire ( SINTSAMA-RJ);
representando os usuários – Antonio Cesar Aragão ( Petrobrás/REDUC), Secretário
Executivo do Comitê Guandu; Julio Cesar Oliveira Antunes ( CEDAE); Cenira de Moura
Nunes ( GERDAU – COSIGUA); Maria Ivonete (FAERJ); José Augusto dos Prazeres
(SFE); Heitor Barreto (LIGHT); Sabina Campagnani (FURNAS); representando o Governo
Municipal - Evandro Batista (Prefeitura Municipal de Rio Claro); Edivane Castilho
(Prefeitura Municipal de Piraí); Paulo César Soares (Prefeitura Municipal de Queimados);
Edson Mendonça (Prefeitura Municipal da Cidade do RJ/ Sub. Secretaria de Águas
Municipais - por procuração); representando o Governo do Estado – Jurema Oliveira
(FEEMA – por procuração); Aderson Marques Martins (DRM – por procuração) e
representando o Governo Federal - Dalson William Chain. Participaram 08 convidados
( lista em anexo). O Secretário Executivo, Antonio Aragão, iniciou a reunião às 10h:00min
agradecendo a presença de todos. Foi lida e aprovada a pauta. Em seguida foi verificada a
minuta da ata referente à 2ª Reunião Ordinária do Plenário, enviada anteriormente por email aos membros, aprovada por unanimidade após complemento, solicitado pelo
representante da Light, do assunto descrito entre as linhas 152 a 155 que passou a ter a
seguinte redação: Heitor Barreto (Light) informou que não existe problema nenhum da
empresa, LIGHTGER LTDA, participar do grupo de trabalho, a ser instituído conforme
parecer técnico nº 01/2008 da Câmara Técnica de Estudos e projetos, que irá acompanhar o
processo de enchimento do reservatório . O Secretário Executivo e o Diretor Geral
forneceram informações sobre o X Encontro Nacional de Comitês de Bacias, a ser realizado
no Rio de Janeiro, no período de 10 a 14 de novembro deste ano. O plenário considerou
importante a participação do Comitê Guandu e definiu que a diretoria colegiada será
responsável pela verificação de valores e definição da rubrica para realização da despesa.
Martin Freire, coordenador da Câmara Técnica de Ciência, Tecnologia e Educação CTCTE, apresentou proposta para realização de um evento com o objetivo de obter um
diagnostico do que está sendo realizado, pela sociedade civil organizada, na área de
educação ambiental na região hidrográfica II – Guandu. Acrescentou que a formatação do
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evento foi realizada pela CTCTE e que a sugestão é utilizar recursos destinados à atividade
de gestão. Informou ainda que o evento tem programação para quatro dias com custo
estimado de R$ 25.000,00 ( vinte e cinco mil reais) para 60 ( sessenta) pessoas sendo no
máximo dois representantes por instituição. Kathya Harman (Prefeitura Municipal de
Miguel Pereira) informou que considera importante a participação de representantes dos
municípios, pois será discutido e apresentado, no evento, projetos que estão sendo
desenvolvidos nos municípios. Acrescentou ainda que o evento poderá ser uma boa
oportunidade para a aproximação dos municípios com as instituições da sociedade civil
organizada. Martin Freire informou que a CTCTE considera importante no primeiro
momento reunir apenas o segmento da sociedade civil organizada e que a integração com
os representantes das Prefeituras será em outro evento. Aderson Marques ( DRM)
questionou se o evento será direcionado apenas as instituições da SCO que atuem na área
de meio ambiente. O Diretor Geral informou que será para as ONG’S que atuem na área de
meio ambiente e recursos hídricos e destacou que a ABAS, ABES, universidades,
sindicatos e outras associações já possuem grupo de discussão e tratam o assunto com
muita propriedade o que não ocorre ainda com as ONG’S. Jorge Maia ( FAMERJ)
considera que os demais atores da sociedade civil organizada, como associação de
moradores e sindicatos, deveriam participar deste evento. Heitor Barreto (LIGHT) sugeriu
que a CTCTE elabore critério de seleção para as instituições. Coordenador da CTCTE
acrescentou que será elaborado pela Câmara os critérios de seleção para as instituições. O
Diretor Geral solicitou que seja colocada em votação a proposta de realização do evento
com valor máximo de aproximadamente R$ 25.000,00 ( vinte e cinco mil reias). A proposta
foi aprovada por unanimidade. O Diretor Geral informou que o período para o processo
eleitoral se aproxima e que considera importante criar uma comissão eleitoral para analise
do processo. Acrescentou ainda que gostaria de presidir esta comissão, destacando que não
está concorrendo a vaga de diretoria pois já está finalizando segundo mandato. Kathya
Harnam (Prefeitura Municipal de Miguel Pereira) sugere que a comissão seja formada por 7
representantes, sendo 2 de cada segmento, indicado pelo plenário, e presidida pelo atual
diretor geral. O plenário em comum acordo aprovou a criação da comissão e indicou os
seguintes representantes: usuários – João Viera ( LIGHT) e Sabina Campagnani
( FURNAS); governo - Kathya Harnam (Prefeitura Municipal de Miguel Pereira ) e Jurema
Oliveira (FEEMA); sociedade civil organizada – Martin Freire ( Universidade Estácio de
Sá) e Jaime ( Instituto Ipanema). O Diretor Geral apresentou a Srª Ane, autora do projeto
Consciência Guandu, e informou que trata de um projeto de resgate da cultura e
importância do conhecimento da área para implementar ações de preservação. Acrescentou
que para a pré-produção da primeira etapa do projeto que consiste da criação de dois
roteiros de filmes documentários, de 27 minutos cada, sobre a bacia do rio Guandu e
elaboração de quatro livros, de literatura infanto-juvenil, é necessário um investimento de
R$ 50.000,00. Informou também que o projeto vai viabilizar recursos externos na Agência
nacional de Cinema - ANCINE e no Ministério da Cultura. Ane apresentou o projeto para o
plenário. Sabina Campagnani ( FURNAS) questionou a respeito dos direitos autorais. O
Diretor Geral informou que o projeto será do Comitê. Julio César ( CEDAE) acrescentou
que é preciso informar ao Comitê como será apresentado os resultados da elaboração do
projeto. O Diretor Geral acrescentou que primeiro precisamos aprovar a aplicação do
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recurso e posteriormente em outra reunião vamos em conjunto discutir a melhor maneira de
detalhar o acompanhamento do projeto. Informou também que o projeto foi apresentado na
Câmara Técnica de Ciência, Tecnologia e Educação tendo sido aprovado. Em votação o
projeto foi aprovado pela maioria dos membros presentes com apenas um voto, de Gilson
Freire ( SINTSAMA), contra a aplicação do recurso. O Diretor Geral agradeceu a presença
de todos, questionou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião
às 12h:30 min. E, para constar, eu, Elizabeth Machado Pinto, que também participei da reunião,
lavrei a presente ata, que é assinada por mim juntamente com o Diretor Geral.
Diretor Geral: Friedrich Wilhelm Herms ______________________________________________
Técnica da Secretaria Executiva: Elizabeth Machado Pinto ________________________________

