
  
  
 
 
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ DAS BACIAS 1 

HIDROGRÁFICAS DOS RIOS GUANDU, DA GUARDA E GUANDU – MIRIM (COMITÊ 2 

GUANDU) REALIZADA EM SEROPÉDICA – RJ, NO AUDITÓRIO PROFESSOR 3 

GUSMÃO, 3º ANDAR, NO PRÉDIO DA REITORIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL 4 

RURAL DO RIO DE JANEIRO, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2005. 5 

A reunião foi iniciada às 11h00, presidida por Sabina Campagnani (professora da UFRRJ 6 

– Diretora Geral do Comitê Guandu) juntamente com Leila Heizer (CEDAE – Secretária 7 

Executiva do Comitê Guandu). Sabina Campagnani passou a palavra para o Professor 8 

Bruno Garbocci – UFRRJ, que deu as boas vindas e justificou as ausências do Reitor e 9 

Vice-Reitor por motivo de força maior. Na plenária participaram: Paulo Diniz (ONS), 10 

Fernando Lino (LIGHT), João Vieira (LIGHT), André Cimbleris (FURNAS), Guilherme 11 

Macedo (FURNAS), Fernando Pignataro (SFE), Luiz Henrique Pinto (SFE), Maria Ivonete 12 

da Silva (FAERJ), Ademar Quintella (Sindicado Rural), José Ferreira Neto (Sindicato 13 

Rural), Antônio Carlos Lopes (PETROBRAS/REDUC), Solange Corrêa (PETROFLEX), 14 

Marcelo Taylor (FIRJAN), Ronaldo Dandan (JOLIMODE), Leila Heizer (CEDAE), Rosana 15 

Fânzeres (CEDAE), Edes Fernandes (CEDAE), Júlio Antunes (CEDAE), Sérgio Pereira 16 

(SIMARJ), Mauro Vaitsman (Mineração Imbaíba), Daniel Carvalho (UFRRJ), Marilene 17 

Ramos (FGV), Friedrich Herms (UERJ), Rosa Formiga (COPPE), Jander Duarte (ABRH), 18 

Décio TUbbs (ABAS), Nelson Portugal (ABES Rio), Antônio Bianchi (CRBio II), Francisco 19 

Pinto (SINTSAMA - RJ), Marcus Azevedo (CAMPO), Pedro José de Castro (FAMERJ), 20 

Maria Ambrozino (AMBAJA), José Miguel da Silva (APEDEMA), Ninom Machado (Instituto 21 

Ipanema), Sebastião Reis (GDN), Sérgio Ricardo (BICUDA), Evandro Batista (Rio Claro), 22 

Edson Barbosa (Miguel Pereira), Cleber Espíndola (Paracambi), Celso de Oliveira 23 

(Mendes), Rosane Penna (Piraí), Madalena de Oliveira (Barra do Piraí), Hélio Ricardo 24 

Porto (Nova Iguaçu), Leandro Siqueira (Queimados), João Luiz Netto (Representante da 25 

SEMADUR), Vera Saboya (SEINPE), Aderson Martins (DRM). Participaram onze 26 

convidados (listas em anexo). Sabina CAmpagnani convidou os atuais diretores para 27 

comporem a mesa diretora: Fernando Lino (LIGHT), Luis Domingues (SINTSAMA), Leila 28 

Heize (CEDAE) e Cleber Barreto (Secretário de Meio Ambiente de Paracambi). Sabina 29 

Campagnani propôs 1 minuto de silêncio em respeito à morte do ambientalista. Em 30 

seguida Leila Heizer fez um resumo dos principais eventos e ações do Comitê durante o 31 



  
  
 
 
 

 

período de dois anos da atual Diretoria Colegiada, a saber: A ANA está elaborando Edital 32 

para licitação do Plano de Bacia, que contou com a participação de 2 (dois) de seus 33 

membros na elaboração dos Termos de Referência do mesmo; O Regimento Interno 34 

passou por criteriosa revisão no ano de 2004; o Comitê, através da Câmara Técnica de 35 

Projetos, criou Grupo de Trabalho que elaborou proposta já encaminhada para o CERHI, 36 

sobre critério de cobrança para bacia, respaldado na Lei 4247; proposta da CEDAE em 37 

arcar com despesas da Secretaria Executiva do Comitê, porém a mesma sugeriu que esta 38 

despesa fosse descontada em sua cobrança pelo uso da água, contudo esta proposta 39 

não teve respaldo legal, o que se tornou inviável de acontecer; participação nos diferentes 40 

fóruns de recursos hídricos durante o período da atual gestão; projeto de reflorestamento 41 

das bacias do Comitê, coordenou pela UFRRJ. Leila Heizer falou do estudo de viabilidade 42 

de industriais de grande porte se instalarem na bacia do Guandu, tais como: CSN e Cia 43 

Vale do Rio Doce, além da expansão da Planta da Gerdau, o que seria de grande valor 44 

sócio-econômico para a região de abrangência do Comitê. Em seguida, anunciou que 45 

arrecadação do Comitê está entre as dez do Brasil, talvez até em 3º lugar. Leila Heizer 46 

passou a palavra para Sabina para dar posse aos novos membros do Comitê e justificou 47 

que muitos membros da Sociedade Civil estavam ausentes, pois estavam no enterro do 48 

Ambientalista. Leila Heizer anunciou os novos membros dos usuários, sociedade civil e 49 

governos Municipais e Estaduais. Disse que o Governo Federal não indicou representante 50 

por problemas de logísticas, mas que irá indicar a seguir representante regional do 51 

IBAMA. Em seguida Leila Heizer explicou como foram realizadas as inscrições dos 3 52 

(três) segmentos e o prazo de 48hs estabelecido pelo Regimento Interno. Esclareceu que 53 

os usuários realizaram reunião para indicação dos 2 (dois) membros para comporem a 54 

Diretoria Colegiada no prazo estipulado pelo Regimento, à saber: Fernando Lino (LIGHT) 55 

e Leila Heizer (CEDAE) sendo essa última indicada para ser a Secretaria Executiva. Disse 56 

que a indicação do Governo do Estado chegou através de ofício da Secretaria de Estudo 57 

de Integração, Secretaria essa que foi solicitada as indicações, pois segundo 58 

entendimentos, Leila Heizer achou ser a Secretaria que integra todo o Governo do 59 

Estado, porém não houver indicação de quem seria o Diretor. A Indicação dos Governos 60 

Municípios para compor a Diretoria Colegiada foi da Prefeitura de Paracambi na pessoa 61 

de Cleber Espíndola. As indicações da Sociedade Civil foram a APEDEMA e a UERJ, 62 



  
  
 
 
 

 

sendo essa indicada para ocupar o cargo de Diretor Geral, na pessoa do professor 63 

Friedrich Herms. Parte deste segmento indicou a UFRRJ. Em seguida o Professor Daniel 64 

da UFRRJ, agradeceu o apoio recebido e justificou que seria difícil assumir a posição de 65 

Diretor Geral, pois, no momento, estava assumindo o cargo na nova reitoria. Jander 66 

Duarte (ABRH) declarou sua indicação para UFRRJ. Falou do rigor do processo eleitoral, 67 

sugerindo que o Regimento Interno deveria ser revisto, pois é o único Comitê que fazia 68 

exigência das indicações até 48 hs antes da reunião. Ninon Machado (Instituto Ipanema) 69 

anuncia que o CNRH, através da Câmara Técnica de Planos de Bacia, criou área de 70 

planejamento especial, sugerindo que o Comitê participasse das discussões. Fernando 71 

Lino (Light) falou do período do processo eleitoral, das dificuldades das articulações para 72 

definição da nova Chapa da Diretoria, por ser período de mudanças dos governos 73 

municipais, mas sugeriu q tivesse consenso. Propôs em seguida que fosse anunciada a 74 

chapa. Friedrich Herms (UERJ) agradeceu o apoio dado por Fernando Lino e disse que a 75 

formação da mesa diretora é fruto de um trabalho desde 2004. Adacto Ottone 76 

(representante do CREA-RJ) disse não ter sido comunicado do processo eleitoral, 77 

manifestando interesse no mesmo. Leila Heizer (CEDAE) sugeriu que o CREA 78 

participasse dos trabalhos de uma das Câmaras Técnicas. Marilene Ramos (FGV) disse 79 

não concordar com a indicação da UERJ, pois não havia consenso, sugerindo novas 80 

indicações e anulação da indicação da chapa já inscrita. Leila Heizer anunciou a chapa 81 

inscrita a saber: Fernando Lino (Light), Leila Heizer (CEDAE)-Secretaria Executiva, José 82 

Miguel (APEDEMA), Professor Friedrich Herms (UERJ)-diretor geral, Cleber Espíndola 83 

(Secretário de Meio Ambiente de Paracambi), faltando a indicação do Governo Estadual, 84 

que não o fez. João Luiz Netto (representante da SERLA) anunciou o nome do Dr. Ícaro 85 

Moreno, como representante da SEMADUR, manifestou sua opinião contra os 86 

procedimentos das indicações principalmente a do Governo do Estado José Luis Governo 87 

(convidado) propôs o adiamento da reunião por não haver legitimidade na indicação da 88 

chapa. Sabina Campagnani (Enguenheira Florestal) pede que seja respeitado o 89 

Regimento Interno e que seja realizada a eleição de acordo com o mesmo, ou seja, 90 

eleição da chapa inscrita. Esclarece que a chapa inscrita seja eleita com a maioria de 91 

votos. José Luiz Governo (Convidado) questiona se vale a pena correr o risco de ser feita 92 

a votação com uma única chapa ou seria melhor adiar a eleição, uma vez que a maioria 93 



  
  
 
 
 

 

do segmento da sociedade civil prefere o representante da UFRRJ para compor a chapa 94 

da Diretoria Colegiada.Sabina Campagnani (Engenheira Florestal) reforça que seja 95 

respeitado o regimento Interno. Em seguida  foi feito um consenso e teria que ser iniciada 96 

a eleição, com voto secreto. Dr. João Luiz Netto (Representante da SEMADUR) disse que 97 

pode não aceitar a chapa e votar em branco ou nulo, também  ressaltou que essa chapa 98 

não ganhar, que seja realizada outra eleição. Marilene Ramos (FGV) questiona se a 99 

chapa é válida, uma vez que os membros do governo do estado não participaram da 100 

formação da mesma, falou também das suas duvidas em relação a votação, dizendo não 101 

ter recebido nenhuma informação sobre a formação da chapa. Leila Heizer (CEDAE) 102 

disse que realmente não informou, pois ficou aguardando áte o último momento a 103 

indicação do governo do estado. Ninon Machado (Instituto Ipanema) esclareceu que  104 

mesmo não tendo sido feita a indicação do governo do estado, a vaga é do mesmo, leu 105 

também o trecho do Regimento Interno em que o assunto é esclarecido. Houve 106 

manifestação do Plenário, sendo sugerido uma votação para legitimação da chapa. Os 107 

membros titulares votaram e o resultado foi o seguinte: dezoito votos a favor da 108 

legitimidade, um voto contra e três abstenções. Leila Heizer (CEDAE) pediu um tempo 109 

para confecção das cédulas para votação. Em seguida foi realizada votação secreta 110 

conforme preconiza o Regimento Interno para eleição dos membros da Diretoria 111 

Colegiada. O resultado da votação foi: vinte e seis votantes, sendo dezenove votos a 112 

favor da chapa candidata e sete votos contra. Em seguida a mesa Diretora se despediu e 113 

Fernando Lino deu posse aos novos diretores do Comitê. A mesa foi reconstituída com a 114 

nova Diretoria empossada. Friedrich Herms agradeceu a confiança depositada na nova 115 

mesa diretora. Leila Heizer iniciou as inscrições para as duas Câmaras Técnicas do 116 

Comitê. Após alguns remanejamentos as Câmaras Técnicas se compuseram da seguinte 117 

forma: Câmara Técnica Institucional e de Instrumentos de Gestão – José Roberto 118 

Centeno, Ricardo Lessa, Sérgio Pereira, Antônio Carlos Lopes, Décio Tubbs, Daniel 119 

Carvalho, Adacto Ottoni, Antônio José Bianchi, Ìcaro Moreno, Carlos Alberto Mendonça, 120 

Sabina Campagnani e Aderson Martins. A Câmara Técnica de Projetos e Educação 121 

Ambiental – Marcelo Taylor, Ademar Quintella, Solange Corrêa, Mauro Vaitsman, 122 

Fernando Pignataro, Fernando Régis, Ninom Machado, Bruno Garbocci, Sérgio Ricardo, 123 

Jander Duarte, Rosane Penna, Carlos Alberto Mendonça, Vera Saboya, Evandro da Silva. 124 



  
  
 
 
 

 

Ficou decidido que essa formação seria provisória, ficando as reuniões aberta para os 125 

interessados até ser formada as Câmaras Técnicas definitivas. Ficou agendada reunião 126 

da Diretoria Colegiada para o dia 09 março do corrente ano, às 14h00 na sede provisória 127 

da Secretaria Executiva, que será instalada e inaugurada na mesma data, na Av.Repórter 128 

Nestor Moreira, nº. 76 – Botafogo, CEDAE. Também foram agendadas as reuniões das 129 

duas Câmaras Técnicas para o dia 11 de março do corrente ano, às 9:00 h e 14:00 h. O 130 

Adacto Ottoni (representante do CREA-RJ) sugeriu que se criasse uma Câmara Técnica 131 

específica para levantamento de dados de qualidade e quantidade de água nas bacias do 132 

Comitê. Rosana Fânzeres (CEDAE) fortaleceu o pedido de criação da Câmara Técnica 133 

temporária para este fim, devido o interesse da CEDAE. Ninon Machado falou da 134 

importância do Comitê está participando das atividades em comemoração ao Dia Mundial 135 

da Água.Não tendo nada mais a tratar a reunião foi encerrada às 15h00. 136 


