Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios
contribuintes à Baía de Sepetiba
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ GUANDU 2008.
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Aos quatro dias do mês de dezembro de 2008, às 10h00min, o Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Contribuintes à Baía de Sepetiba - Comitê Guandu deu início à 4ª
Reunião Ordinária do Plenário de 2008, no auditório Hilton Sales, da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro – UFRuralRJ - Seropédica, tendo como sugestão de pauta os
seguintes assuntos: 1)Minuta da ata referente à 3ª Reunião Ordinária do Plenário de 2008,
(em anexo) - apreciação; 2) Homologação do resultado do Processo Eleitoral dos Fóruns
dos segmentos: usuários, sociedade civil e órgãos de governos - Municípios (em anexo); 3)
Informes sobre instalação de empreendimentos na área da APA Guandu e na área de
atuação do Comitê Guandu; 4) Definição de Calendário extraordinário para tratar da analise,
pela Câmara Técnica de Estudos e Projetos – CTEP e Plenário, do empreendimento Central
de Tratamento de Resíduos Industriais – Município de Paracambi; 5) Informe sobre o
acidente no rio Pirapetinga, afluente do Paraíba do Sul - empresa Servatis, sediada em
Resende ( vazamento do inseticida Endosulfan); 6) Avaliação da continuidade do Jornal
Águas Guandu Voz & Vez; 7) Informe do andamento dos processos de aplicação de
recursos do Comitê Guandu; 8) Assuntos gerais. Estavam presentes 32 membros do Comitê,
entre titulares e suplentes, sendo 26 votantes, a saber: representando a Sociedade Civil Friedrich Herms (UERJ), Diretor Geral do Comitê Guandu; Décio Tubbs (UFRurlRJ);
Magno Neves (APEDEMA); Luiz Franklin de Mattos Silva ( Grupo de Defesa Ecologia );
Elessandra Miranda Esperança Verde); José Luiz Governo ( ABES); e Gilson Freire
( SINTSAMA-RJ); representando os usuários – Antonio Cesar Aragão
( PETROBRAS/REDUC), Secretário Executivo do Comitê Guandu; Edes Fernandes de
Oliveira ( CEDAE); Leila Heizer ( CEDAE); Cenira de Moura Nunes ( GERDAU –
COSIGUA); Abílio Faia ( FCC); Maria Ivonete (FAERJ); José Augusto dos Prazeres (SFE);
João Vieira de Araujo (LIGHT); Sabina Campagnani (FURNAS); Paulo Diniz de Oliveira
(ONS); Sergio Silva Pereira ( SIMARJ); representando o Governo Municipal - Evandro
Batista (Prefeitura Municipal de Rio Claro); Edivane Castilho (Prefeitura Municipal de
Piraí); José Anunciação Gonçalves (Prefeitura Municipal de Queimados); Edson Mendonça
(Prefeitura Municipal da Cidade do RJ/ Sub. Secretaria de Águas Municipais - por
procuração); representando o Governo do Estado – Fátima Casarin ( SERLA); Jurema
Oliveira (FEEMA – por procuração); Aderson Marques Martins (DRM – por procuração) e
representando o Governo Federal - Roosevelt Antunes ( IBAMA – por procuração).
Participaram 15 convidados ( lista em anexo). O Secretário Executivo, Antonio Aragão,
iniciou a reunião às 10h:00min agradecendo a presença de todos. Foi lida e aprovada a
pauta. Em seguida foi verificada a minuta da ata referente à 3ª Reunião Ordinária do
Plenário, enviada anteriormente por e-mail aos membros, e aprovada por unanimidade. O
Secretário Executivo informou sobre o resultado dos Fóruns, realizados nos dias 26 e 27 de
novembro de 2008, para eleição das instituições, titulares/suplentes, que irão compor o
plenário do Comitê Guandu biênio 2009 – 2010, a saber: representando os usuários –
Petrobras/Petroflex; Fabrica Carioca de Catalisadores – FCC/ GERDAU – COSIGUA;
CSA/ vacância; Lightger Ltda/ Light Energia; Sociedade Fluminense de Energia – SFE/
vacância; FURNAS Centrais Elétricas S.A/ vacância; Prefeitura Municipal da cidade do
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Rio de Janeiro/ CEDAE; CEDAE/CEDAE; Light Energia S.A/ ONS; Associação Pequenos
Produtores Rurais Vera Cruz/ Federação Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio de Janeiro;
Associação Produtores Orgânicos do vale/ vacância; Sindicato dos Mineradores de Areia
Rio de Janeiro/ vacância; representando o Governo Municipal - Prefeitura Municipal de
Pirai/ Prefeitura Municipal de Barra do Pirai; Prefeitura Municipal de Rio Claro/ Prefeitura
Municipal de Paracambi; Prefeitura Municipal de Queimados/ Prefeitura Municipal de
Seropédica; Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/ Prefeitura Municipal da Cidade do Rio
de Janeiro; representando a Sociedade Civil – Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro/ vacância; Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ Universidade Estácio de Sá;
Sindicato Rural de Itaguaí/ vacância; Federação de associação de Moradores do Rio de
Janeiro/ vacância; Grupo de Defesa da Natureza – GDN/ Assembléia Permanente de
Entidades em Defesa do Meio Ambiente – APEDEMA; Esperança Verde/ Associação
Organização da Sociedade Civil de Interesse Pública – OMABRASIL; Instituto Terra/
Instituto Ipanema; Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES/
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS; Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura – CREA-RJ/ vacância. O Diretor Geral, Friedrich Herms, informou que pela
primeira vez uma Prefeitura se candidatou para preencher uma vaga no segmento usuário
destinada ao setor de serviço de saneamento nos municípios e que de acordo com o Fórum
deste segmento foi eleita para titular da vaga. Acrescentou que a CEDAE enviou e-mail, em
27 de novembro de 2008, solicitando avaliação da Diretoria Colegiada a respeito do assunto
e que esta solicitou manifestação da Comissão Eleitoral com base no e-mail mencionado
anteriormente. O Presidente da Comissão Eleitoral, após esclarecer que não foi aberto
recurso no prazo definido pelo edital, informou que o resultado do Fórum foi mantido pela
Comissão Eleitoral pois as duas instituições apresentaram documentos solicitados.
Acrescentou que não tem conhecimento de que a SERLA emite outorga apenas de
lançamento de efluentes o que não foi apresentado pela Prefeitura e nem mesmo pela
CEDAE. Informou ainda que no Fórum foram 2 votos a favor da CEDAE e 12 a favor da
Prefeitura. Edes ( CEDAE) informou que a empresa concorda com a decisão da Comissão
Eleitoral e que gostaria apenas de registrar a preocupação com a representatividade do
segmento usuários. Leila Heizer ( CEDAE) considera importante a participação da
Prefeitura e sugeriu que a empresa Rio Águas fosse indicada para a vaga, desta forma não
teria a Prefeitura representada em dois segmentos distintos. Destacou que a vaga deve ser
destinada ao setor de saneamento (água, esgoto, lixo, drenagem) e que a CEDAE
apresentou outorga de captação de água esclarecendo que serve como documento de
outorga para a vaga de saneamento. Friedrich Herms esclareceu que o contrato apresentado
indica a Prefeitura como a operadora do serviço. Fátima Casarin ( SERLA) solicitou que
este assunto seja reavaliado para o próximo processo eleitoral e que seja solicitado a
outorga. O Diretor Geral destacou a necessidade de definir, no regimento interno, as
expressões “sistemas de abastecimento de águas” e “serviços de saneamento dos
municípios da bacia “ bem como a possibilidade de participação em mais de um segmento.
Kathya Harnam (Prefeitura Municipal de Miguel Pereira) destacou que todas as prefeituras
que estiverem realizando serviço de saneamento nos municípios podem pleitear a vaga
destinada a este setor. João Vieira considera que o Regimento interno não deve ser
modificado. O Diretor Geral acrescentou que as modificações são importantes para
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atualização e que o Regimento Interno vigente foi aprovado em 2004. Aderson ( DRM)
solicitou esclarecimento sobre a indicação dos representantes do Governo do Estado. O
Secretário Executivo, Antonio Aragão, informou que a FEEMA e a Secretaria de Estado de
Agricultura manifestaram, oficialmente, interesse em participar do plenário. Fátima Casarin
( SERLA) entregou oficio SEA/SE nº 0897/08, de 04 de dezembro de 2008, com a
indicação dos seguintes titulares/suplentes: SERLA/SEA e IEF/FEEMA. Acrescentou que
para o preenchimento das duas outras vagas encaminhou oficio as demais secretarias de
estado para verificar interesse na participação. Em votação a homologação do resultado
dos fóruns foi aprovada com 24 votos e registrou 2 votos contrários, a saber: Fátima
Casarin ( SERLA) que não considerou correto uma Instituição ( Prefeitura) ocupar vaga
em dois segmentos distintos e Maria Ivonete ( Sind. Rural de Itaguaí) que não estava
presente no fórum, e que não concorda que a instituição a qual representa seja suplente. Fez
questão de registrar interesse em manter a instituição na vaga de titular. O Diretor Geral,
presidente da Comissão eleitoral, informou que a indicação para preenchimento das vagas
foi realizada no fórum e acrescentou que ser suplente não exclui de nenhuma participação.
Ressaltou ainda que é importante a participação dos suplentes mesmo com a presença dos
titulares. Foi solicitado, pelo Secretário Executivo, inversão de pauta justificada pela
apresentação de representante da FEEMA sobre o acidente ocorrido no rio Pirapetinga,
afluente do Paraíba do Sul - empresa Servatis, sediada em Resende ( vazamento do
inseticida Endosulfan). A inversão de pauta foi aprovada por unanimidade. O Diretor Geral
informou que o Comitê Guandu não foi avisado e nem mesmo acionado para participar da
reunião que ocorreu na SEA conduzida pela SERLA para tratar do acidente mencionado.
Acrescentou que tomou ciência do acidente através de telefonema de Leila Heizer
( CEDAE). Ressaltou que existe falha no sistema de comunicação e que é preciso envolver
todos os afetados. Fátima Casarin (SERLA) informou que será criado um protocolo com a
finalidade de tratar esses assuntos. O Diretor Geral mencionou que o Comitê já definiu
recurso, R$ 250.000,00 ( duzentos e cinqüenta mil reais), para elaboração de projeto
“Analise de Risco e Plano de Contingência” com o intuito de estudar todas as
possibilidades de risco que comprometam a qualidade e/ou quantidade das águas da bacia
do rio guandu. Acrescentou que este projeto está estimado em R$800.000,00 ( oitocentos
mil reais) e que foi enviado oficio nº. 223, de 04 de abril de 2008, para a Agência Nacional
de Águas solicitando parceria para desenvolver o projeto. Sabina Campagnani (FURNAS)
informou que na usina de FURNAS foi constatado mortandade de peixes. Afirmou que o
sistema de mobilização deverá envolver também os usuários para que esses desenvolvam as
medidas necessárias. O Secretário Executivo, Antonio Aragão, considera que o Comitê
deveria ser informado para divulgar aos segmentos. Destacou que é fundamental que o
Comitê seja inserido no processo de discussão. Leila Heizer (CEDAE) fez questão de
registrar que a CEDAE foi informada do acidente um dia após ter ocorrido. Acrescentou
que a CEDAE tem interesse em participar do projeto de “Analise de Risco e Plano de
Contingência”. Edivane Castilho (Prefeitura Municipal de Pirai) informou que a Prefeitura
também registrou mortandade de peixes e que vai encaminhar relatório ao Comitê.
Demonstrou interesse também em participar do projeto mencionado. Edes ( CEDAE)
mencionou que ao longo do Paraíba do Sul todas as captações foram paralisadas. André
Leone, funcionário da divisão de qualidade de águas da FEEMA, informou todas as ações
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que foram realizadas pela FEEMA e das dificuldades encontradas em virtude de que a
substancia endosulfin não alterava diversos parâmetros. José Miguel (ONG - EcoCidade)
mencionou que é importante para o Comitê ter informações sobre os potenciais poluidores
na bacia hidrográfica do Guandu. O Diretor Geral informou que, em 15 de dezembro de
2008, será realizada uma reunião na SEA para tratar deste assunto e que até a presente data
o comitê não foi convidado para participar. Com relação à instalação de empreendimentos
na área da APA Guandu e na área de atuação do Comitê Guandu o Diretor Geral informou
que a Central de tratamento de resíduos a ser construída em Paracambi e o Porto do Sudeste
a ser instalado na Ilha da Madeira, em Itaguaí, não encaminharam documentação completa
e que por isso ainda não foram analisado. Décio Tubbs ( UFRRJ), coordenador da Câmara
Técnica de Estudos e Projetos, considera que o assunto é importante e complexo e que
todas as Câmaras devem participar da apresentação que será agendada pela empresa para
expor o projeto da Central de tratamento de resíduos. O Diretor Geral acrescentou que a
Câmara Técnica pode convidar vários técnicos para enriquecer a analise. Elessandra
( Esperança Verde) destacou que esse empreendimento já está sendo discutido a dois anos e
que a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Paracambi irá se manifestar
após parecer do Comitê Guandu. O Secretário Executivo informou que para instalar e
operacionalizar a Secretaria Executiva do Comitê foi firmado um convênio entre a SERLA
e a FAPUR com interveniencia do Comitê. Este convênio tem prazo de dois anos com
termino em 01 de junho de 2008. Em fevereiro deste ano iniciado processo E07/100.677-08
para dar continuidade a operacionalização da secretaria executiva. Acrescentou que ao
primeiro convênio já foram realizados três termos aditivo sendo um de valor e dois de
prazo o qual expira em 27 de fevereiro de 2009. Informou ainda que a Secretaria Executiva,
infra-estrutura operacional do Comitê Guandu, será fechada pois não existe recurso para
pagamento das despesas fixas. Destacou também os projetos em andamento, a saber:
Replanta Guandu, Produtores de água ( serviços ambientais), microbacias, jornal águas
Guandu Voz & Vez, contrato de assessoria jurídica ( entre outra ações - estudo para
criação de agência de Bacia / IBAM), divulgação e distribuição do Plano de Bacia.
Acrescentou ainda que a Secretaria Executiva desenvolve o trabalho de assessoramento
técnico e administrativo as Câmaras Técnicas, diretoria colegiada e plenário e sem o
funcionamento da mesma é impossível acompanhar os projetos. O Diretor Geral registrou
que até a presente data o processo não saiu da SERLA e que precisa ser analisado pelo
Escritório técnico e assessoria jurídica da Casa Civil. Fátima Casarin (SERLA) informou
que o processo não está parado e que o presidente da SERLA mostrou interesse em
conversar sobre o assunto. Com relação ao projeto do jornal Águas Guandu Voz & Vez (6
edições com 5.000 exemplares por edição, incluindo jornalista, fotografias, distribuição de
3000 exemplares por correio), valor total estimado em aproximadamente R$80.000,00
( oitenta mil reais) o plenário decidiu, por unanimidade, que após resolver a situação para
operacionalização da Secretaria Executiva este projeto terá continuidade. Gilberto Pereira
(Instituto Terra) solicitou encaminhar oficio informando paralisação de todos os projetos e
destacou que a parceria do Comitê é de fundamental importância. Kathya Harnam
( Prefeitura Municipal de Miguel Pereira) questionou se o replanta também vai parar. O
Diretor Geral reafirmou que o Replanta Guandu também vai parar pois é a equipe da
Secretaria Executiva que operacionaliza administrativamente o projeto. O Diretor Geral
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solicitou que todas as instituições indiquem seus representantes no máximo até 30 de
janeiro de 2009. O Diretor Geral agradeceu a presença de todos, questionou se alguém teria
algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 12h: 30 min. E, para constar, eu,
Elizabeth Machado Pinto, que também participei da reunião, lavrei a presente ata, que é assinada
por mim juntamente com o Diretor Geral.
Diretor Geral: Friedrich Wilhelm Herms ______________________________________________
Técnica da Secretaria Executiva: Elizabeth Machado Pinto ________________________________

