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No oitavo dia do mês de abril de 2021, às 10h00min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, 1 

da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 2 

de Estudos Gerais, não presencial, através de plataforma online (Microsoft Teams), tendo como pauta os 3 

seguintes assuntos: 1- Apresentação e leitura da pauta; 2- Leitura e aprovação das minutas de atas 4 

das reuniões de 05.11.2020 e 18.03.2021; 3- Apresentação e aprovação do Plano de trabalho da 5 

CTEG – planejamento de pautas; 4- Apresentação do novo Programa de PSA do Guandu; 5- 6 

Apresentação do termo de referência da restauração do projeto Produtores de Água e Floresta - 7 

PAF Rio Claro; 6- Assuntos Gerais. Por não haver quórum na primeira chamada às 09:30hs, a reunião 8 

foi iniciada às 10:00hs. ITEM 1 – O coordenador, Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira) 9 

cumprimentou a todos e deu início à reunião solicitando a leitura. Fátima Rocha (AGEVAP) realizou a 10 

leitura das regras da reunião e da pauta da reunião. ITEM 2 – Os membros presentes foram questionados 11 

sobre as possíveis contribuições as minutas de atas das reuniões de 05/11/2020 e 18/03/2021, porém não 12 

houve manifestações. Assim, ambas as atas foram aprovadas. ITEM 3 – Fátima Rocha (AGEVAP) realizou 13 

uma apresentação, em que constava uma proposta de planejamento (mês a mês) referente as pautas a 14 

serem discutidas nas reuniões de 2021 da CTEG, tomando como base as ações contidas no Plano de 15 

Bacia e no Plano de Aplicação para execução neste ano. Em um breve momento de debate, os membros 16 

solicitaram que fosse incluído no planejamento, uma apresentação mensal dos status do Projeto de Auxílio 17 

à Pesquisa. Encaminhamento: Incluir no plano de pautas da CTEG a apresentação mensal dos 18 

status do andamento do Projeto de Auxílio à Pesquisa. Em seguida, em regime de votação, os 19 

membros votaram da seguinte forma a favor da aprovação do planejamento apresentado: 10 (dez) votos 20 

a favor, 0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. Assim, o planejamento apresentado foi aprovado 21 

pelos membros presentes. ITEM 4 – Gabriela Teixeira (AGEVAP) realizou uma apresentação sobre o novo 22 

Programa de Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê Guandu-RJ, destacando: os objetivos, a 23 

estrutura do programa (ciclos bianuais), o arranjo institucional básico, área de abrangência, tipos de PSA 24 

e práticas elegíveis (PSA Anual e PSA Apoio Financeiro), as modalidades de PSA, valores (na base UFIR), 25 

metas por ciclo, estimativas de custo, aplicação de recursos, ações contempladas (PERH Guandu) e as 26 

próximas etapas. Ainda durante a apresentação, os membros discutiram e esclareceram algumas dúvidas 27 

a respeito do programa. Em seguida, em regime de votação, os membros votaram da seguinte forma a 28 

favor da aprovação do novo Programa de PSA do Guandu que fora apresentado: 9 (nove) votos a favor, 29 

0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. Assim, o novo Programa de PSA do Guandu foi aprovado 30 

pelos membros presentes. ITEM 5 – Devido às dificuldades em relação ao sinal de internet, a 31 

apresentação deste item foi adiada para a próxima reunião (prevista de ocorrer em 06/05/2021). Os 32 

membros solicitaram que fossem enviados os materiais de maneira antecipada aos membros. 33 

Encaminhamento: Antecipar o envio por e-mail do material referente a este item para análise 34 

(enviar antes da reunião). ITEM 6 – Não houve comentários por parte dos membros para este item. Em 35 

seguida os membros fizeram algumas solicitações de tópico a serem tratados na próxima reunião. E 36 

assim, foi elaborada a seguinte proposta de pauta para a próxima reunião de 06/05/2021, contendo os 37 
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seguintes itens: 1- Aprovação de ata 08/04/2021; 2- Apresentação do site, intranet e layout SIGA; 3- 38 

Apresentação do Termo de Referência Restauração PAF Rio Claro; 4- Apresentação do status das ações 39 

de Educação Ambiental; 5- Apresentação dos status do Projeto Auxilio à Pesquisa; 6- Assuntos Gerais. 40 

Em seguida, em regime de votação, os membros votaram da seguinte forma a favor da aprovação da 41 

pauta sugerida: 9 (nove) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. Assim, a pauta sugerida 42 

foi aprovada pelos membros presentes. Logo ao final da reunião, Mauro Pereira (Defensores do Planeta), 43 

solicitou fala para realizar um informe a respeito de um evento voltado para a juventude sobre a Agenda 44 

2030 que está com inscrições abertas para 2022. Por fim, não havendo mais assuntos a discutir, a reunião 45 

foi encerrada às 12h00min. Eu, Marcelo Cruz, tomei a termo esta ata que segue assinada por: 46 

 47 

 48 

 49 
__________________________ 

Luiz Fernando Carvalheira 
(P.M. Miguel Pereira)  

Coordenador 

__________________________ 
Orlando de Souza Pereira 

(Associação Vale Verdejante) 
Subcoordenador  

 50 
Presentes:  51 

Sabina Campagnani (FURNAS); Mayna Coutinho Morais (CEDAE Saneamento); Franziska Huber, 52 

substituindo Janaína Vettorazzi (FAETERJ-Paracambi); Mauro Pereira (Defensores do Planeta); Orlando 53 

Pereira (Associação Vale Verdejante); Cristiane Siqueira (Universidade de Vassouras); Luiz Fernando 54 

Carvalheira (P.M. Miguel Pereira); Tauann Fernandes Ferreira Domis (P.M. Mendes); Antonio Izolani (P.M. 55 

Paracambi); Evandro Batista (P.M. Rio Claro); 56 

 57 

Convidados:  58 

Gilvoneick de Souza (Instituto Socioambiental); Hendrik Mansur (TNC); Antonio Souza (AGEVAP); Fatima 59 

Rocha (AGEVAP); Gabriela Teixeira (AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP); Maria Adelaide (AGEVAP); 60 

Laura Cristina Pantaleão (AGEVAP); Paulo de Tarso (FIRJAN); Ana Asti (SEAS); Marcelo Danilo 61 

(ANAGEA); 62 


