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     ATA DA 3ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ  GUANDU - 1 

2007. 2 
 3 
Aos treze dias do mês de setembro de 2007, às 10:00, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 4 
Contribuintes à Baía de Sepetiba - Comitê Guandu deu início à 3ª Reunião Ordinária do Plenário de 5 
2007, na sala 01 do prédio da Prefeitura Universitária da Universidade Federal Rural do Rio de 6 
Janeiro - UFRuralRJ, localizado na BR 465, km 07, Município de Seropédica, tendo como sugestão 7 
de pauta os seguintes assuntos: 1) apreciação da minuta da ata referente a  2ª Reunião Ordinária do 8 
Plenário de 2007; 2) apresentação do Programa Guandu; 3) aprovação das minutas de Resoluções nº  9 
20 que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do edital,  referente a elaboração de projetos na 10 
área de saneamento, para aplicação dos recursos financeiros constantes na subconta do Comitê 11 
Guandu do Fundo Estadual de Recursos  Hídricos referente ao período de 2004 e 2005, de acordo 12 
com a Resolução nº 08 , de 15 de dezembro de 2005”,  nº 21 que “Dispõe sobre as diretrizes para 13 
elaboração do edital,  referente a contratação de ações estruturais e/ou intervenções na área de 14 
saneamento, para aplicação dos recursos financeiros constantes na subconta do Comitê Guandu do 15 
Fundo Estadual de Recursos  Hídricos referente ao período de 2004 e 2005, de acordo com a 16 
Resolução nº 08 , de 15 de dezembro de 2005”,  nº 22 que “Dispõe sobre as diretrizes para 17 
elaboração do edital,  referente a elaboração e execução de projetos de educação ambiental” e  nº 23 18 
que  “Dispõe sobre as diretrizes para confecção  do edital,  referente a elaboração de projetos para 19 
implantação do Observatório da Bacia,  para aplicação dos recursos financeiros constantes na 20 
subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos  Hídricos referente ao período de 2004 21 
a 2006, de acordo com as Resoluções nº 08 e nº 16”. Estavam presentes 28 membros do Comitê, 22 
entre titulares e suplentes, sendo 22 votantes, a saber: representando a Sociedade Civil - Friedrich 23 
Herms (UERJ), Diretor Geral do Comitê Guandu; Décio Tubbs Filho (UFRuralRJ); Martin de 24 
Oliveira Freire (Universidade Estácio de Sá); Mariana Dias Villas Boas (ABRH – por procuração); 25 
Gisele Barbosa (ABAS); Ninon Machado (Instituto IPANEMA); Magda Neves Barbosa (GDN); 26 
Janete Moreira Bastos Silva (SINTSAMA); Magno Neves Barbosa (APEDEMA); representando os 27 
usuários – Antonio César Aragão (Petrobrás/REDUC), Secretário Executivo do Comitê Guandu; 28 
Fernando José Lino do Nascimento (LIGHT); Luiz Roberto  Rios (LIGHT Energia Ltda – por 29 
procuração); Christine Lombardo – (FIRJAN); Maria Ivonete da Silva (FAERJ); José Augusto dos 30 
Prazeres (SFE/ELETROBOLT - por procuração); Ademar Jorge Quintella (Sindicato Rural de 31 
Itaguaí, Paracambi e Seropédica); Abílio Faia (FCC); Julio César Antunes (CEDAE); Leila Heizer  32 
(CEDAE); Marcelo Cavalcante Berbert (SIMARJ – por procuração); representando o Governo 33 
Municipal - Evandro Batista (Prefeitura Municipal de Rio Claro); Edson  Mendonça (Prefeitura 34 
Municipal da Cidade do RJ); Paulo César Soares (Prefeitura Municipal de Queimados); Milton 35 
Assunção (Prefeitura Municipal de Seropédica); Edivane Castilho (Prefeitura Municipal de Piraí) e 36 
Madalena Sofia Ávila (Prefeitura Municipal de Barra do Piraí); representando o Governo do Estado 37 
– Moema Versiani Acselrad (SERLA – por procuração); Jurema Oliveira (FEEMA – por 38 
procuração). Participaram seis convidados (lista em anexo). O Secretário Executivo, Antonio 39 
Aragão, iniciou a reunião às 9h:46min fez a leitura da pauta da reunião a qual já havia sido enviada 40 
anteriormente, por e-mail, a todos os membros. Informou a todos sobre a participação do Comitê 41 
Guandu na 7ª Oest Export que está sendo realizada no período de 12 a 15 de setembro. O Secretário 42 
Executivo questionou se havia necessidade de fazer a leitura da minuta da ata referente a 2ª reunião 43 
ordinária, pois a mesma foi enviada com antecedência para contribuições. Todos mencionaram estar 44 
de acordo com o exposto na minuta de ata da 2ª reunião ordinária a qual foi aprovada por 45 
unanimidade. O Diretor Geral, com a palavra, iniciou o segundo assunto de pauta referente ao 46 
projeto da APA Guandu - Programa Guandu etapa 1 e 2 , descrevendo as ações a serem realizadas, 47 
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os atores envolvidos, os custos e a metodologia a ser empregada. Acrescentou que serão contratados 48 
6 residentes e 6 estagiários, um para cada  município e um para apoio direto da equipe da 49 
UFRuralRJ. Informou que a inauguração do Projeto será realizada no dia 26 de setembro na parte 50 
da manhã, as margens do Guandu, no município de Queimados. O Secretário Executivo anunciou e 51 
agradeceu a presença do Exmo. Vereador, do Estado do RJ, Sr. Luiz Mario Machado dos Santos. 52 
Iniciou a leitura das Resoluções a serem submetidas a aprovação. Ninon solicitou incluir algumas 53 
contribuições na Resolução nº 20 mencionando a necessidade de acrescentar nos considerandos a 54 
Lei nº 9.433, informou também que em janeiro de 2007 foram aprovadas as diretrizes nacionais de 55 
Saneamento, através da Lei nº11.445. O Diretor Geral também informou que a área de abrangência 56 
já possui alterações e que deve ser considerada. Leila Heizer (CEDAE) solicitou esclarecimento 57 
com relação ao parágrafo único, do artigo 1º, referente ao valor total a ser aplicado. O Diretor Geral 58 
solicitou a palavra e explicou que a Resolução refere-se aos recursos arrecadados no período de 59 
2004 a 2005 com percentual definido através da  Resolução nº 08 do Comitê Guandu. Magno Neves 60 
considerou que não há necessidade de definir o termo “estudo de concepção”. O Secretário 61 
Executivo acrescentou que o termo foi  mencionado no artigo 6º e que por isso deve ser definido 62 
anteriormente. Ninon Machado comenta sobre o art. 7º e acrescenta que a anuência mencionada 63 
deveria ser do Comitê e que a responsabilidade é do Município. O Diretor Geral, Friedrich Herms, e 64 
Leila Heizer não concordam com o exposto pois acham que o assunto deve ser reportado ao 65 
responsável pelo projeto. Magno Neves informa que para aprovar o investimento o Município deve 66 
se manifestar. Décio Tubbs acrescenta que o objetivo da Resolução é dar suporte aos municípios. 67 
Fernando Lino solicitou acrescentar no art. 8º a apresentação de ART dos profissionais. Alguns 68 
comentaram sobre a dificuldade que o Comitê está em dar inicio a utilização dos recursos. Fernando 69 
Lino disse que estamos passando por um aprendizado e que precisamos dar um voto de confiança a 70 
nós mesmos, enfatizou que a não utilização dos recursos causa um descrédito ao Comitê. Moema 71 
(ANA) considera que as resoluções tratam apenas das diretrizes e que o edital ainda será verificado 72 
pelo Comitê. A Resolução nº 20, após algumas contribuições, foi aprovada por unanimidade. A 73 
Resolução nº 21, foi aprovada por unanimidade.  A Resolução nº 22 referente aos recursos a serem 74 
aplicados em Educação Ambiental retornou a Câmara Técnica pertinente por ter sido considerado 75 
pelo Plenário que deve ser elaborado projeto único a ser realizado em toda área de abrangência do 76 
Comitê. A Resolução nº. 23 foi aprovada por unanimidade.  O diretor Geral questionou se 77 
alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião as 13h:00min. E, para constar, 78 
eu, Elizabeth Machado Pinto, que também participei da reunião, lavrei a presente ata, que é 79 
assinada por mim juntamente com o Diretor Geral.  80 
Diretor Geral: Friedrich Wilhelm Herms ______________________________________________ 81 
Técnica da Secretaria Executiva: Elizabeth Machado Pinto ________________________________ 82 


