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     ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ GUANDU – 2007. 1 
 2 
Aos nove dias do mês de fevereiro de 2007, às 10h00min., o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 3 
Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim - designado Comitê Guandu,  deu início à 1ª Reunião 4 
ordinária de 2007, no Auditório do BNDES, localizado na Avenida Republica do Chile, nº 100, 1º 5 
subsolo, Centro, cidade do Rio de Janeiro, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1) apreciação e 6 
posterior aprovação das minutas das atas referente a 3ª e 4ª reuniões ordinárias do Plenário de 2006; 7 
2) aprovação da resolução ad referendum nº 15, disponível na página  do Comitê: 8 
www.comiteguandu.org.br 3) apresentação e posterior aprovação do relatório das atividades do 9 
Comitê Guandu realizadas no exercício de 2006; 4) posse dos novos membros do plenário para o 10 
biênio 2007-2008; 5) eleição da Diretoria Colegiada para o biênio 2007-2008; 6) posse dos novos 11 
membros da Diretoria Colegiada para o biênio 2007-2008; 7) assuntos gerais. Estavam presentes 33 12 
trinta e três)  membros do Comitê, entre titulares e suplentes, sendo 24 (vinte e quatro) votantes, a 13 
saber: Representando a Sociedade Civil - Friedrich Herms, Diretor Geral do Comitê Guandu 14 
(UERJ); Décio Tubbs (ABAS e UFRRJ – por procuração); Antonio Bianchi (CRBio-02); Gilson 15 
Freire (SINTSAMA-RJ); Pedro de Castro (FAMERJ); José Miguel (APEDEMA); Representando 16 
os usuários - Leila Heizer, Secretária Executiva do Comitê Guandu (CEDAE); Fernando José Lino 17 
(LIGHT); Paulo Diniz (ONS); Sabina Campagnani (FURNAS);  Maria Ivonete (FAERJ); Ademar 18 
Quintella (Sindicato Rural de Itaguaí, Paracambi e Seropédica); Antonio Cesar Aragão Paiva 19 
(PETROBRAS/REDUC); Christine Lombardo (FIRJAN); Leonardo São Paulo Sambaquy 20 
(GERDAU-COSIGUA); Edes Fernandes (CEDAE); Sergio Silva Pereira (SIMARJ); Representando 21 
o Governo Municipal - Evandro Batista (Prefeitura Municipal de Rio Claro); Edivane Castilho Lage 22 
(Prefeitura Municipal de Pirai); José Anunciação Gonçalves (Prefeitura Municipal de Queimados – 23 
por procuração); Representando o Governo do Estado – Marilene Ramos (SEMADUR); Fátima de 24 
Freitas Soares (FEEMA – por procuração); Vera Lúcia Leite Saboya (SEINPE). Participaram ainda 25 
39 (trinta e nove ) membros eleitos no Fórum, para o biênio de 2007-2008,  realizado dia 05 de 26 
dezembro de 2006, e também 41 (quarenta e um) convidados (listas em anexo). A Abertura oficial 27 
do evento foi realizada pelo Diretor-Presidente do Comitê Guandu — Friedrich Herms, que 28 
demonstrou a satisfação de estar a frente dos trabalhos do Comitê, chamando para fazer parte da 29 
mesa de cerimônia a Secretária Executiva Leila Heizer, o Vice Governador e Secretário de Obras do 30 
Estado do Rio de Janeiro – Dr. Luiz Fernando Pezão, o Secretário de Estado do Ambiente – Dr. 31 
Carlos Minc e o presidente da Agência Nacional de Águas - ANA – Dr. José Machado. A palavra 32 
foi cedida ao Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Carlos Minc que comentou estar com o 33 
compromisso de apoiar o Comitê Guandu principalmente na questão da cobrança pelo uso dos 34 
recursos hídricos citando a divida da CEDAE como sendo um problema com necessidade de ser 35 
resolvido. A palavra foi passada ao Presidente da ANA que comentou ser a segunda vez que 36 
participa da reunião do Comitê e que a ANA tem uma relação forte com este Comitê por reconhecer 37 
sua importância na Gestão de recursos hídricos, citando que o Guandu está sendo uma referência no 38 
Estado do Rio de Janeiro. Destacou a importante participação dos representantes do Governo 39 
Estadual como o Vice-Governador e o Secretário de Estado do Ambiente e que o Estado tem que 40 
fortalecer o sistema, afirmou a necessidade de consolidação da SERLA e que a vontade política é 41 
fundamental, informou que com relação aos recursos hídricos o Brasil é abençoado pois  tem uma 42 
legislação moderna, instituições técnicas comprometidas, e Comitês atuantes e interressados em 43 
colaborar. Cumprimentou a Diretoria Colegiada que deixa a Gestão e também desejou sucesso a 44 
nova Diretoria a ser eleita, comunicando que a ANA deseja continuar como parceira, deste Comitê. 45 
A palavra foi passada a Secretária Executiva, Leila Heizer, que fez questão de destacar a presença 46 
do Diretor da ANA, Dr. Oscar Netto, Vice Presidente do CEIVAP – Drª. Aparecida Vargas e ainda 47 
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a Diretora da AGEVAP – Drª Eliane Barbosa. O Vice-Governador iniciou sua fala comentando ser 48 
um momento histórico e mágico, informou que o Governador foi feliz na escolha do Secretário de 49 
Estado do Ambiente e que é muito bom estar trabalhando com o Carlos Minc, destacou que 50 
acompanha o Comitê Guandu desde 2001 e que é uma satisfação ver o trabalho sendo coroado. 51 
Comentou que o Paraíba do Sul tem muita importância no processo e que a transposição tem um 52 
motivo nobre que é o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Informou estar a disposição para 53 
ajudar nas ações do Comitê em beneficio da Gestão dos Recursos Hídricos. A Secretária Executiva, 54 
Leila Heizer, iniciou os assuntos em pauta solicitando a apreciação e votação das minutas das atas 55 
referente a 3ª e 4ª reuniões ordinárias do Comitê, realizadas no dia 08 de dezembro de 2006, 56 
encaminhadas com antecedência e com prazo para sugestões, sendo aprovadas por unanimidade. 57 
Justificou a necessidade de apresentar a Resolução nº 15, que “Altera, ad referendum do Plenário 58 
do Comitê Guandu, o anexo da Resolução Nº 12/2006, que trata do calendário relativo ao processo 59 
eleitoral”, pois o calendário agendava reunião para o dia 16 de fevereiro, véspera de carnaval. A 60 
Resolução nº 15 foi aprovada por unanimidade. A Secretária Executiva fez a apresentação das 61 
atividades realizadas durante o exercício de 2006 e também mencionou as dificuldades que o 62 
Comitê ainda encontra devido a questão de repasse financeiro. Informou que este ano as atividades 63 
estiveram muito voltadas para a elaboração do Plano de Bacia e seu acompanhamento. Com relação 64 
a divida da CEDAE acrescentou que a empresa apresentou proposta para negociação e que o 65 
Comitê teve dificuldade de aceitar, tendo sido a proposta discutida entre a Diretoria e também 66 
coordenadores de Câmaras Técnicas. Acrescentou ainda que as Câmaras também trabalharam na 67 
proposta de elaboração de diretrizes para base dos editais, que financiarão projetos e ações na área 68 
de atuação do Comitê com recursos oriundos da cobrança pelo uso das águas, tendo sido utilizado 69 
como base os editais do CEIVAP. As propostas ainda não foram concluídas e o repasse dos 70 
recursos também não foi depositado na subconta do Comitê. A apresentação dos trabalhos foi 71 
interrompida para que o Diretor Geral fizesse homenagem ao Vice Governador, Luiz Fernando 72 
Pezão, pois o mesmo precisava se ausentar para atender outros compromissos assumidos 73 
anteriormente. Foi entregue uma placa de homenagem destacando sua colaboração de longas datas 74 
ao Comitê. O Vice Governador deu posse aos novos membros do Comitê Guandu eleitos para o 75 
biênio de 2007-2008, entregando termo de posse a Ninon Machado - representante da Sociedade 76 
Civil, Antonio Aragão – representante dos usuários e Paulo César – representante de Governo, 77 
estando os três segmentos representados os demais receberam os termos de posse após  finalização 78 
dos assuntos de pauta. A Secretária Executiva deu então prosseguimento a apresentação das 79 
atividades realizadas durante o exercício de 2006, informando sobre o acompanhamento do Plano, a 80 
formação e atuação da Comissão de Controle e Acompanhamento - CCA, as reuniões e as consultas 81 
públicas realizadas, as resoluções que foram aprovadas durante o exercício de 2006 e os eventos em 82 
que o Comitê esteve representado. O Diretor Geral Friedrich Herms apresentou um quadro com 83 
balanço financeiro do Comitê e  explicou o processo de repasse e o andamento do Convênio 84 
celebrado entre a SERLA e FAPUR com interveniência do Comitê bem como os valores que foram 85 
utilizados para implantação, manutenção e operação da Secretaria Executiva. O relatório de 86 
atividades realizadas pelo Comitê Guandu no exercício de 2006 foi aprovado por unanimidade. A 87 
Secretária Executiva relatou o processo de eleição e explicou também que de acordo com o 88 
Regimento Interno a proposta de chapa para concorrer aos cargos da Diretoria Colegiada deve ser 89 
entregue até 48 horas antes da reunião ordinária do plenário e que apenas uma chapa foi apresentada 90 
para formação da nova Diretoria, onde o Diretor Geral, Friedrich Herms (sociedade civil) concorre 91 
a reeleição, Antonio Cesar Aragão (usuário) se candidata ao cargo de Secretário Executivo, Magno 92 
Neves (sociedade civil), Fátima Casarim (Governo do Estado/SEA), Evandro Batista (Governo 93 
Municipal)  e Fernando Lino (usuário) são também diretores. Um dos membros eleitos, Antonio 94 
Bianchi (CRBio2), para o biênio de 2007-2008 propôs simplificar o processo de eleição devido ao 95 
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fato de ter sido apresentado chapa única.  Ao invés de cada membro preencher as cédulas de eleição 96 
a Secretária Executiva faria a leitura da chapa e os membros contrários ergueriam os crachás. Leila 97 
Heizer fez a leitura da chapa que foi eleita por unanimidade. O Diretor Geral Friedrich Herms 98 
reeleito solicitou que Antonio Cesar Aragão assumisse o posto de Secretário Executivo, e 99 
posteriormente fez uma homenagem a Leila Heizer pela dedicação e pelos trabalhos desenvolvidos 100 
em todo seu período de Secretária Executiva e ainda antes desse quando já acompanhava e se 101 
dedicava ao crescimento desse Comitê. Friedrich Herms entregou a Leila Heizer uma placa em sua 102 
homenagem. Marilene Ramos e Fernando Lino também foram homenageados pois também se 103 
dedicaram a formação deste Comitê. Leila Heizer fez alguns comentários sobre os dois últimos anos 104 
e enfatizou que foram realizadas varias ações de suma importância para o Comitê, como por 105 
exemplo a proposta para a cobrança, a  integração com o CEIVAP e o Plano de Bacia. O Plano foi 106 
realizado com a parceria, não somente financeira, mas também técnica, da equipe da ANA, 107 
destacou a importância das consultas públicas nos municípios diferentes abrangendo o baixo, o 108 
médio e o alto Guandu. Fez ainda um elogio aos serviços da técnica Elizabeth Machado que veio 109 
integrar a equipe da Secretaria Executiva, inicialmente através de apoio da REDUC pelo período de 110 
um ano, e que posteriormente foi contratada pelo Comitê Guandu para coordenação da Secretaria 111 
Executiva. Ressaltou também a importância do técnico Ricardo Nogueira e da secretaria Edilene 112 
Reis. A palavra foi passada ao Secretario de Estado do Ambiente, Carlos Minc, que informou o 113 
maior envolvimento este ano do Governo do Estado, pois tem a participação e o apoio da secretaria 114 
de obras e de planejamento, com as ações que visam a recuperação e preservação ambiental. 115 
Marilene Ramos informou sobre a desburocratização que irá ocorrer nos tramites dos processo de 116 
repasse financeiro para maior agilidade na aplicação dos recursos na área da bacia. Destacou ainda a 117 
importância da efetiva participação das prefeituras no Comitê que é primordial para a integração das 118 
ações. A palavra foi passada a Antonio Aragão, secretário executivo eleito, que se apresentou como 119 
funcionário da REDUC a quase 24 anos comentando que é uma responsabilidade muito grande 120 
substituir Leila Heizer pois trata-se de uma pessoa muito competente. Convidou a nova mesa 121 
diretora para fazer parte da mesa. Fernando Lino disse estar sendo reconduzido e que é um prazer 122 
muito grande continuar trabalhando com o Friedrich Herms, aproveitando o momento para prestar 123 
uma homenagem a Leila Heizer. Acrescentou que os trabalhos foram desenvolvidos de forma 124 
adequada  e que Eliane Barbosa – diretora da AGEVAP também foi muito importante no processo. 125 
Magno Neves representante da APEDEMA na Diretoria Colegiada destaca que a instituição 126 
também foi reeleita na diretoria e que sua missão é integrar a sociedade civil auxiliando no processo 127 
e que recursos hídricos sempre foi uma prioridade da APEDEMA. Evandro Batista informou 128 
também já estar participando do Comitê e que vai articular maior integração dos municípios para 129 
que se chegue aos objetivos do Plano. Fátima Casarin informou ter participado da mobilização do 130 
Plano de bacia do Guandu e que há 10 anos participa do CEIVAP, enfatizou que os membros do 131 
Comitê de Integração do Vale do Paraíba do Sul tem um carinho especial para com o Guandu. O 132 
Diretor Geral Friedrich Herms informou que estão abertas as inscrições para participar das Câmaras 133 
Técnicas – CT’s e que  a primeira reunião irá ocorrer na segunda  5ª feira do mês de março. A 134 
inscrição poderá ser realizada na sede da Secretaria Executiva, por fax ou por e-mail. Destacou que 135 
este ano as CT’s terão muito trabalho devido a necessidade de implementação do Plano de bacia e 136 
também aos projetos que serão implementados através da APA Guandu. Antonio Bianchi 137 
questionou se está definido o local para realização das reuniões das CT’s. O Diretor Geral informou 138 
que a sede da Secretaria Executiva é o local mais indicado por ter a infra-estrutura, pela 139 
proximidade da maioria dos municípios e das ONG’s. Acrescentou que o Comitê irá disponibilizar 140 
transporte aos membros que necessitarem. Informou ainda que será seguido o Regimento Interno e 141 
que as faltas serão analisadas no intuito de dar oportunidade aos interessados em participar. 142 
Marilene Ramos agradeceu a homenagem e informou que por ter assumido a presidência da SERLA 143 
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não conseguirá participar de todas as reuniões, mas que estará muito próximo pois Fátima Casarim 144 
estará sempre mantendo-a informada. Destacou a urgência de alteração da lei nº 4.247 para 145 
viabilizar que a empresa CEDAE inicie o pagamento pelo uso das águas. Leila Heizer agradeceu a 146 
todos e informou o importante apoio que recebeu de Fernando Lino e de Helio Vanderlei, 147 
ressaltando este como grande articulador para formação dos grupos de trabalho, agradeceu também 148 
a Eliane Barbosa por ter apoiado e acreditado na formação do Comitê. Helio Vanderlei agradeceu e 149 
disse estar se despedindo, pois não se encontra mais no quadro de funcionários da Prefeitura de 150 
Paracambi e que voltou ao seu berço, atuando na ONG – Onda Verde,  e comentou considerar que  151 
agora temos uma responsabilidade ainda maior pois precisamos implantar o Plano de bacia. O 152 
Diretor Geral, Friedrich Herms, entregou os termos de posse aos demais membros eleitos, para o 153 
biênio de 2007-2008. Agradeceu todos os membros da Diretoria Colegiada biênio 2005-2006, 154 
destacou que José Miguel agora participa ativamente do Comitê de Bacia da Baia de Guanabara, 155 
bem como a participação e o apoio de todos. Questionou se o plenário teria algo a acrescentar, não 156 
havendo manifestação alguma deu por encerrada a reunião às 13h45min. E, para constar, eu, 157 
Elizabeth Machado Pinto, que também participei da reunião, lavrei a presente ata, que é assinada 158 
por mim juntamente com o Diretor Geral.  159 
Diretor Geral: Friedrich Wilhelm Herms ______________________________________________ 160 
Técnica da Secretaria Executiva: Elizabeth Machado Pinto ________________________________ 161 


