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ATA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS - CTEG - 2015.  1 

Aos cinco dias do mês de março de 2015, às 9h43min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 2 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu - deu início à 1ª Reunião, 3 

na Sala de Reuniões do CBH Guandu – Prédio Prefeitura Universitária UFRuralRJ, tendo 4 

como pauta os seguintes assuntos: 1- Definição dos membros da Câmara Técnica; 2- 5 

Definição de Coordenador e Subcoordenador da Câmara Técnica; 3 – Atribuições da 6 

Câmara Técnica; 4 – Acompanhamento e andamento dos projetos; 5 – Assuntos gerais. O 7 

Diretor Executivo do Comitê Guandu, Decio Tubbs (UFRRJ) e o diretor Amisterdan Ribeiro 8 

Cristo (SIMARJ) iniciaram a reunião pedindo que cada um dos participantes se 9 

apresentasse. Decio Tubbs fez a contagem dos participantes presentes de acordo com a 10 

representação por setor da sociedade para que se definisse sobre a participação dos 11 

membros da Câmara Técnica. Como os representantes presentes da Sociedade Civil eram 12 

6 para apenas 4 vagas, os mesmos deliberaram à parte para definir quem faria parte da 13 

mesma. Eduardo Freire (SINDICATO RURAL DE RIO CLARO) reclamou da inversão nos 14 

horários das Câmaras técnicas CTEG e CTIL-G, sendo que ele não teria sido informado 15 

que a CTIL-G passou para o período da tarde. Decio Tubbs explicou que houve um 16 

problema interno e, talvez, por isso ele não tenha conhecimento da alteração dos horários. 17 

Sendo assim, Eduardo Freire solicitou autorização para concorrer à CTIL-G mesmo não 18 

tendo se inscrito conforme o regulamento, mas que ao postular a vaga, quer seguir as 19 

regras, sem ferir o direito de outras pessoas. Decio Tubbs informou que se ele estivesse 20 

presente na CTIL-G no período da tarde, houvesse vaga e os participantes concordassem 21 

ele poderia, sim, postular a vaga, já que o considera merecedor da mesma. Como havia 22 

participantes que ainda não tinham chegado, Decio questionou os presentes se deveriam 23 

esperar mais um pouco para decidir quem seriam os novos membros da CTEG, mas todos 24 

concordaram que não deveriam aguardar mais e precisavam começar com a deliberação. 25 

Decio Tubbs levantou a questão da participação do Sindicato Rural de Rio Claro na 26 

Câmara, argumentando que não tem certeza se é correto ou não. Amisterdan Ribeiro 27 

comentou que quando se abre espaço para um sindicato, outros cem podem querer 28 

participar também e isso pode deixar o Comitê em uma situação complicada. Ambos 29 

concordaram que é um caso que precisa ser estudado. Foram eleitos para a CTEG: 30 

Frederico Menezes Coelho (CEDAE), Marcio Peixoto (SIMARJ) e Raul Roberto Gonçalves 31 

(CEDAE), representando os Usuários; Camilla Hellen Lima (OMA), Franziska Huber 32 

(FAETERJ), Hendrik Lucchesi Mansur (TNC) e Daniel Shimada Brotto (UVA), 33 

representando a Sociedade Civil; Greice Kelly de Oliveira Mendes (Prefeitura de 34 

Seropédica), Tito de Araújo (INEA), Andreia Loureiro (Prefeitura de Queimados) e José 35 

Arnaldo dos Anjos de Oliveira (Prefeitura de Japeri), representando o segmento Governo. 36 

Hendrik Lucchesi Mansur e Franziska Huber foram eleitos Coordenador e 37 

Subcoordenadora da CTEG, respectivamente. Na parte de acompanhamento e andamento 38 

de projetos, Decio apresentou alguns detalhes sobre os projetos que estão em andamento 39 

nas Câmaras, tais como: Executora do Paf, Saneamento Rural, Plano de Contingência, 40 

Auxílio à Pesquisa 1, 2, 3 e 4, Combate à Poluição e Semeia Guandu. Sobre o Plano de 41 

Contingência, Nelson Reis (OMA Brasil) ressaltou que o grupo de trabalho desse projeto 42 

precisa ser revalidado. Decio concordou, dizendo que futuramente haverá uma atualização 43 

do mesmo. Sobre os projetos em elaboração, Decio Tubbs falou sobre o Minas D'água II, 44 

que foi modificado e ampliado, o Pro-PSA, o Tócos II e o SIGA. A especialista em recursos 45 

hídricos do Comitê Guandu, Carolina Lopes, explicou que o SIGA está sendo elaborado e 46 

em breve estará implantado e à disposição. Decio Tubbs mencionou o Concurso escolar 47 

“O fantástico mundo das águas”, em fase de elaboração, que agora deverá contar com a 48 
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assessoria de uma empresa a ser contratada por edital. A expectativa, segundo Franziska 49 

Huber (FAETERJ), é envolver quase 6 mil estudantes das escolas das cidades localizadas 50 

na região da bacia. Decio Tubbs falou sobre o projeto de Auxílio à Pesquisa, cuja quinta 51 

edição será lançada em agosto deste ano e, segundo ele, deve-se planejar para setembro 52 

de 2015, um evento para a apresentação dos projetos de pesquisa selecionados pelo 53 

edital anterior. Hendrik Mansur (TNC) indagou sobre a qualidade desses projetos, no que 54 

Decio respondeu que a qualidade dos projetos variou, mas ressaltou a importância desse 55 

tipo de apoio para estimular a percepção da bacia pelos acadêmicos. Nelson Reis 56 

complementou comentando que o SIGA (Sistema de Informações Geográficas e 57 

Geoambientais) deve ajudar muito nesse projeto também, trazendo a iniciação científica 58 

para a realidade das pessoas. Julio Cesar Antunes (ABES) informou que o site do Comitê 59 

Guandu já disponibiliza bastante conteúdo dessa natureza e que o Siga complementará o 60 

que já tem sido feito. Em assuntos gerais Decio Tubbs consultou os presentes sobre os 61 

grupos de trabalho, o que foi unanimemente decidido pela ratificação dos mesmos. Foi 62 

consenso que haja a continuidade do trabalho dos que já estavam nos grupos. Hendrik 63 

Mansur agradeceu a eleição de seu nome como coordenador da CTEG e levantou as 64 

possibilidades das reuniões das câmaras serem em dias diferentes para que se tenha todo 65 

o dia de reunião apenas para uma câmara técnica. Justificou dizendo que as demandas 66 

das câmaras têm aumentado. Hendrik destacou a importância da participação da 67 

AGEVAP, agente técnico do comitê, nas câmaras inclusive com a elaboração de 68 

pareceres, quando necessário, e também a necessidade de contratação de pareceres para 69 

assuntos específicos que necessitarem de tal serviço. Frederico Menezes (CEDAE) 70 

sugeriu manter a câmara na parte da manhã e sugeriu, ainda, adiantar o horário de início 71 

para as 9h ao invés de 9h30. Decio e Franziska concordaram em manter as reuniões na 72 

parte da manhã, mas sem mudar o horário, todos concordaram, unanimemente, em decidir 73 

posteriormente sobre as reuniões em dias diferentes. De acordo com o andamento das 74 

próximas reuniões. Decio sugeriu que se enviasse materiais mais detalhados sobre os 75 

conteúdos das reuniões à fim de se dinamizar o andamento das reuniões. Julio Cesar 76 

lembrou que também é essencial ao bom andamento das reuniões, que os membros das 77 

câmaras técnicas tenham maior comprometimento na análise desses materiais. Decio 78 

pediu para fazer um adendo destacando que o comitê pretende realizar dois cursos este 79 

ano, o primeiro sobre avaliação de impacto ambiental, a ser realizado em julho e o 80 

segundo em dezembro. Decio também ressaltou o interesse do Comitê em retomar 81 

parcerias com a Embrapa para incrementar a agenda de cursos. Frederico Menezes 82 

perguntou sobre a possibilidade do Comitê Guandu ter uma sede própria. Decio explicou 83 

que esse tema foi levado a reitoria da UFRRJ, que ficou de responder, informando que 84 

também existe uma possibilidade de conseguir-se uma sede com o apoio da Embrapa e 85 

que ele deve retomar essa negociação, segundo ele, após enviada uma carta à Embrapa, 86 

essa solicitou que o Inea endossasse o pedido por meio de carta, o que ainda não havia 87 

sido feito, mas que deveria ocorrer em breve. Decio ressaltou, ainda, que está preocupado 88 

sobre o espaço físico do Comitê uma vez que a UFRRJ está em uma situação de brigas 89 

salariais e pode vir a entrar em estado de greve, fechando o prédio. Na tentativa de evitar 90 

esse tipo de problema, Decio informou que a secretaria executiva do Comitê está 91 

procurando um espaço alternativo para o funcionamento do escritório em Seropédica. O 92 

problema de construir uma sede na UFRRJ, é que há muitos espaços tombados, o que 93 

torna dificultoso construir-se ou reformar-se na área do campus. Frederico Menezes 94 

comentou sobre a pouca divulgação do comitê na mídia, ao que Decio discordou dizendo 95 

que, em um único dia, já chegou a dar entrevistas a 4 dos maiores meios de comunicação 96 
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do país em nome do Comitê Guandu. Entretanto, Decio ressaltou que o próprio governo do 97 

Rio montou um comitê de crise e não chamou os comitês de bacia para participar. Julio 98 

Cesar completou exortando os membros a mencionar e discorrer sobre o comitê e suas 99 

atividades em ocasiões profissionais ou não, propícias, divulgando o comitê para 100 

formadores de opinião em potencial. De acordo com Julio Cesar todos os membros da 101 

Plenária precisam exercer esse papel de divulgadores do Comitê Guandu. Frederico 102 

Menezes convidou a todos os membros para participar do Congresso de Engenharia 103 

Sanitária e Ambiental que, segundo ele é o maior da América Latina, dizendo ser 104 

importante que todos os membros do comitê que puderem participem. O Diretor Executivo 105 

do Comitê Guandu, Decio Tubbs (UFRRJ), agradeceu a presença de todos, questionou se 106 

alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 11h15min. Eu, 107 

Caroline Dias, tomei a termo esta ata que segue assinada pelos membros da CTEG. 108 

 109 

Hendrik Mansur __________________________________ 110 

Franziska Huber __________________________________ 111 

Raul Roberto Gonçalves __________________________________ 112 

Frederico Menezes Coelho __________________________________ 113 

Marcio Peixoto__________________________________ 114 

Camilla Hellen Peixoto de Lima__________________________________ 115 

Daniel Shimada Brotto__________________________________ 116 

Greice Kelly de Oliveira Mendes__________________________________ 117 

Tito de Araújo__________________________________ 118 

Andreia Loureiro__________________________________ 119 

José Arnaldo dos Anjos de Oliveira__________________________________ 120 

 121 

CANDIDATOS PRESENTES:  122 

Usuários: Frederico Menezes Coelho (CEDAE), Amisterdan Ribeiro Cristo (SIMARJ), Raul 123 

Roberto Gonçalves (CEDAE); 124 

Sociedade Civil: Camilla Hellen Peixoto de Lima (OMA), Fernando Patrício Ribeiro (CI - 125 

Brasil), Franziska Huber (FAETERJ), Hendrik Lucchesi Mansur (TNC), Daniel Shimada 126 

Brotto (UVA), Iran Bittencourt Borges (ITPA);  127 

Governo: Greice Kelly de Oliveira Mendes (Prefeitura de Seropédica), Tito de Araújo 128 

(INEA), Andreia Loureiro (Prefeitura de Queimados) e José Arnaldo dos Anjos de Oliveira 129 

(Prefeitura de Japeri). 130 

 131 

CONVIDADOS: 132 

Gilberto Rocha (FAETERJ), Willian Weber (Jornalista), Marcio Fonseca Peixoto (SIMARJ), 133 

Nelson Rodrigues dos Reis Filho (OMA), Decio Tubbs (UFRRJ), Magno Roza (Emater). 134 

 135 

CANDIDATOS AUSENTES:  136 

Usuários: Rodrigo Germano Ninow (AMBEV), Eduardo Freire Gomes (Sindicato Rural de 137 

Rio Claro), José Gomes Barbosa Junior (Light),  138 
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Sociedade Civil: Paulo Sérgio Farias (SINTSAMA-RJ),  139 

Governo: Monique de Oliveira Fontes (Prefeitura de Itaguaí), Elaine Gonçalves de Arruda 140 

Assis (Prefeitura de Paracambi), Felipe da Costa Brasil (CREA-RJ), Ricardo Luiz Nogueira 141 

de Souza (ICMBio), Nathaly Correa (Prefeitura de Rio Claro). 142 


