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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS – 1 
CTEG – 17/02/2022 2 

No décimo sétimo dia do mês de fevereiro de 2022, às 9h30min, o Comitê das Bacias 3 
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu 4 
início à 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Estudos Gerais, não presencial, 5 
via plataforma online (Teams), tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- Abertura, 6 
apresentação e leitura da pauta; 2- Aprovação da minuta de ata da reunião de 7 
04.11.2021; 3- Apresentação sobre o projeto Expedição Nascentes Paraíba – Prof 8 
Lazaro; 4- Aprovação do plano de pautas CTEG para 2022; 5- Discussão e 9 
encaminhamento sobre a minuta de resolução que cria o GT Agenda 10 
Agropecuária para apresentação dos potenciais turísticos dos municípios da 11 
RH-II; 6- Assuntos Gerais. Às 9h30min a Secretaria Executiva cumprimentou a todos 12 
e informou que não havia quórum e que a segunda chamada se daria às 10h. Às 10h 13 
a Secretaria Executiva informou haver quórum para início em segunda chamada e o 14 
coordenador da CTEG, Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira) 15 
cumprimentou a todos e solicitou que fossem feitas as leituras das regras da reunião e 16 
dos itens de pauta. ITEM 1 – Nenhuma consideração foi feita durante a apresentação 17 
deste item. ITEM 2 – Minuta de ata da reunião de 04.11.2021 aprovada pelos 18 
membros.  ITEM 3 – A palavra foi passada ao Diretor Marcelo Danilo (ANAGEA/RJ) 19 
para uma contextualização do projeto Expedição Nascentes do Paraíba. Ele explicou 20 
que a ideia veio a partir de reuniões com membros de diferentes comitês em 2021. A 21 
intenção seria chamar atenção para a degradação ambiental do rio Paraíba do Sul, 22 
envolvendo todos os Comitês de Bacia que possuem conexões com a bacia do 23 
Paraíba do Sul em prol da preservação dos mananciais. Em seguida, a fala foi cedida 24 
ao professor Lazaro da Silva, o responsável pelo projeto. O Prof. Lazaro da Silva 25 
(Expedição Paraíba) se apresentou e seguiu com um detalhamento maior do projeto. 26 
Ele ressaltou a história e a geografia da região destacando a importância desse 27 
conhecimento para a preservação. Então, determinou o objetivo da expedição, que é 28 
conscientizar sobre a necessidade do enfrentamento da crise hídrica através da 29 
recuperação e preservação das nascentes, áreas de recarga e cabeceiras, priorizando 30 
a cabeceira e a nascente do rio Paraíba do Sul. O professor prosseguiu detalhando o 31 
cronograma do projeto, que terá três fases divididas entre março e setembro de 2022. 32 
Após sua fala, um vídeo sobre o projeto foi apresentado. Em seguida Prof. Lazaro da 33 
Silva (Expedição Paraíba) revelou que o município está se preparando com recursos 34 
do CEIVAP e da AGEVAP, com projetos de saneamento e de conservação. Mayná 35 
Coutinho (CEDAE – Saneamento) solicitou o envio da minuta de cronograma para 36 
todos os membros. Marcelo Danilo (ANAGEA/RJ) ressaltou a importância do projeto, 37 
afirmando que, apesar da internalização do assunto, é um projeto para todos. 38 
Gilvoneick de Souza (Defensoria Sócio Ambiental) fez críticas ao projeto, afirmando 39 
que ele é mais do mesmo, ressaltando que muitas prefeituras com recursos que não 40 
fazem os investimentos necessários. Marcelo Danilo (ANAGEA/RJ) trouxe de volta o 41 
foco da discussão ao projeto. Prof. Lazaro da Silva (Expedição Paraíba) justificou a 42 
realização do projeto nos municípios escolhidos, e também ressaltou a importância de 43 
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conscientizar e educar as pessoas competentes, principalmente em lugares menores. 44 
Gilvoneick de Souza (Defensoria Sócio Ambiental) repetiu suas críticas. Marcelo 45 
Danilo (ANAGEA/RJ) afirmou que os dados citados por Gilvoneick não são de 46 
conhecimento de todos. Nelson Reis (OMA Brasil) falou sobre a necessidade da 47 
presença dos Comitês de Bacia na mídia, falando sobre os problemas que atingem as 48 
Regiões Hidrográficas e afirmou que as ações serão documentadas e que haverá 49 
esforço para que os membros sejam parte dos eventos realizados. Os membros 50 
presentes aprovaram o encaminhamento da pauta para a Plenária a ser realizada no 51 
dia 24/02/2022. ITEM 4 – A Secretaria Executiva apresentou a sugestão para o plano 52 
de pautas CTEG completo para todo o ano de 2022. Mayná Coutinho (CEDAE – 53 
Saneamento) pediu a fala questionando sobre um encaminhamento realizado na 54 
reunião anterior, em 04.11.2021. Questionou sobre uma apresentação por parte dos 55 
municípios que seria feita em fevereiro de 2022 sobre uma proposta feita pelo INEA de 56 
valorização do ecoturismo. Os membros presentes concordaram na realização de uma 57 
Reunião Extraordinária com os 15 municípios para mobilização e apresentação dos 58 
potenciais turísticos, a ser marcada para o mês de março. A apresentação seria 59 
seguida pela criação de um Grupo de Trabalho. Gilvoneick de Souza (Defensoria 60 
Sócio Ambiental) demonstrou insatisfação com a aprovação de pautas sem a consulta 61 
aos não-membros e ressaltou a poluição dos corpos aquáticos que seriam 62 
apresentados como potenciais turísticos. A Secretaria Executiva sugeriu que o tópico 63 
do saneamento seja tratado em outra câmara técnica pelo fato de se tratar de um 64 
assunto específico da CTSB. Gilvoneick de Souza (Defensoria Sócio Ambiental) 65 
rebateu dizendo que a Secretaria Executiva estaria tentando desassociar assuntos 66 
que se completam. Marcelo Danilo (ANAGEA/RJ) pediu que Gilvoneick encaminhasse 67 
suas insatisfações para o e-mail do Comitê Guandu para análise e encaminhamento 68 
para a Câmara Técnica correta. Orlando Pereira (Associação Vale Verdejante) 69 
agradeceu o posicionamento de Gilvoneick mas ressaltou o potencial turístico da 70 
região. Marcelo Danilo (ANAGEA/RJ) falou sobre o esforço do Governo do Estado em 71 
estimular o turismo nos municípios do interior. Mayná Coutinho (CEDAE – 72 
Saneamento) falou sobre a necessidade da análise das apresentações que serão 73 
feitas pelos municípios, por que ela é o pontapé inicial pra que todos os membros 74 
entendam o que existe de base de dados de quem já faz a gestão dos territórios.  75 
ITEM 5 – Item adiado para a próxima Reunião Ordinária marcada para abril. ITEM 6 - 76 
Não houve assuntos gerais para serem discutidos. Em seguida o coordenador 77 
agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 12h03min. 78 
ENCAMINHAMENTO 1 - a coordenação da CTEG enviará solicitação de inclusão de 79 
pauta na próxima plenária de 24/02, com o de acordo de demais 4 membros. 80 
Secretaria executiva orientará a coordenação da Expedição para envio da solicitação 81 
de apoio formalizada através da Res 119 do Comitê Guandu. ENCAMINHAMENTO 2 82 
- Convidar os 15 municípios para apresentações sobre seus potenciais turísticos em 83 
março, em reunião extraordinária da CTEG. Eu, Lucas Santana, tomei a termo esta 84 
ata que segue assinada por: 85 
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____________________ ___________________ 

Luiz Fernando Carvalheira Orlando de Souza Pereira 

(P.M. Miguel Pereira) (Associação Vale Verdejante) 

Coordenador Subcoordenador 

 89 
Membros presentes: Mayná Coutinho Morais (CEDAE – Saneamento), Orlando de 90 
Souza Pereira (Associação Vale Verdejante), Antônio Orlando Izolani (P.M. 91 
Paracambi), Evandro da Silva Batista (P.M. Rio Claro), Luiz Fernando Carvalheira (P. 92 
M. Miguel Pereira) 93 

Membros ausentes: Thales dos Santos Fernandes (Light Energia), Sabina 94 
Campagnani (FURNAS), Franziska Huber (FAETERJ – Paracambi), Tauann 95 
Fernandes Ferreira Domis (P.M. Mendes), Cristiane de Souza Siqueira Pereira 96 
(Universidade de Vassouras) – FALTA JUSTIFICADA e Mauro André dos Santos 97 
Pereira (Defensores do Planeta) – FALTA JUSTIFICADA.  98 
 99 
Convidados: Lazaro Tadeu da Silva (Coordenador do Movimento Nascentes do 100 
Paraíba) Bruno Campos (IDC), Nelson Reis (OMA Brasil), Gilvoneick Souza 101 
(Defensoria Sócio Ambiental) e Marcelo Danilo (ANAGEA) 102 


