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     ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ GUANDU 1 
 2 
Ao primeiro dia do mês de junho de 2006, às 9:30 h., o Comitê das Bacias Hidrográficas 3 
dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim (designado Comitê Guandu) deu início à 1ª 4 
Reunião Extraordinária de 2006, no Salão Azul, localizado no prédio Principal da 5 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cidade de Seropédica – RJ, tendo como 6 
assunto de pauta o Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos 7 
rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - PERHI. A Programação da reunião foi 8 
realizada da seguintes forma: 1) apresentação geral do diagnostico preliminar do PERHI; 9 
2) criação de grupos temáticos de discussão; 3) discussão nos grupos temáticos; 4) 10 
apresentação das propostas de cada grupo em sessão plenária; e 5) conclusão dos 11 
trabalhos.Estavam presentes 24 membros do Comitê, entre titulares e suplentes, sendo 12 
18 votantes, a saber: Representando a Sociedade Civil - Friedrich Herms, diretor geral do 13 
Comitê Guandu (UERJ); Thereza Christina Rosso (ABRH); José Luiz Governo (ABES- por 14 
procuração); Lygia Sanchez ( CRBio2 – por procuração); Francisco Corrêa Junior 15 
( Instituto Ipanema – por procuração); Lenicio Gonçalves ( UFRRJ); Representando os 16 
usuários - Leila Heizer, Secretária Executiva do Comitê Guandu (CEDAE); Fernando José 17 
Lino (LIGHT); Paulo Diniz (ONS); Raquel Marques Marcato ( LIGHT- por procuração); 18 
Sabina Campagnani (FURNAS);  Abílio Souza Faia (FCC); Edes Fernandes (CEDAE); 19 
Leonardo São Paulo Sambaquy ( GERDAU-COSIGUA); Julio César O. Antunes ( CEDAE); 20 
Renata Almeida Vaitsman ( Mineração Imbaíba de Águas Minerais Ltda- por procuração); 21 
Representando o Governo Municipal - Evandro Batista (Prefeitura Municipal de Rio Claro); 22 
Hélio Vanderlei (Prefeitura Municipal de Paracambi); Madalena Sofia Ávila C. de Oliveira 23 
( Prefeitura Municipal de Barra do Pirai); José Anunciação Gonçalves ( Prefeitura 24 
Municipal de Queimados – por procuração); Representando o Governo do Estado – 25 
Marilene Ramos (SEMADUR); Fátima de Freitas Soares ( FEEMA – por procuração); 26 
Carlos F.G. Banze (IEF – por procuração);Aderson Marques Martins ( DRM- por 27 
procuração). Participaram sessenta e nove  convidados (lista em anexo). Abertura oficial 28 
do evento foi realizada pelo Diretor-Presidente do Comitê Guandu — Friedrich Herms, 29 
com a participação do reitor da UFFRJ, Ricardo Motta Miranda, que deu as boas vindas 30 
aos participantes e reiterou o apoio da Universidade ao Comitê, inclusive disponibilizando 31 
um espaço físico para estruturar a sua sede. Em seguida, o representante da ANA, Ney 32 
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Maranhão,recordou as origens do Comitê Guandu e observou a dinâmica 33 
atual,ressaltando que a participação dos envolvidos e interessados na elaboração do 34 
plano é um principio da ANA.O representante da Sondotécnica ( empresa responsável 35 
pela elaboração do PERHI),Jander Duarte Campos,ressaltou a importância do evento 36 
como ocasião de discussão plena e intensa do Plano de Bacia e de avanço em direção à 37 
gestão participativa. A palavra foi passada ao Vice- Presidente da Câmara dos 38 
vereadores de Paulo de Frontin, Sr. Alternato Alves de Freitas, que também ressaltou a 39 
importância do plano para a bacia e seus municípios. Ainda na abertura, Hélio Vanderlei 40 
(Prefeitura Municipal de Paracambi),membro da diretoria colegiada do Comitê Guandu,fez 41 
uma apresentação sobre o Comitê Guandu, resgatou as origens do Comitê e acrescentou 42 
a importância da discussão do plano e, sobretudo, a necessidade de iniciar ações na 43 
bacia, com a preocupação de que PERHI do Guandu não se torne mais um papel. Depois 44 
de fazer menção honrosa aos idealizadores e criadores do Comitê Guandu, em especial 45 
Leila Heizer (CEDAE), Secretária Executiva do Comitê, o diretor concluiu a sua fala 46 
lembrando ser necessário estabelecer uma melhor comunicação com os usuários e a 47 
sociedade em geral. A abertura foi concluída com a fala do Diretor-Presidente do Comitê 48 
Guandu, relembrando os objetivos do evento e apresentando a dinâmica do evento. Na 49 
etapa seguinte do evento, a coordenadora da dinâmica do evento, Rosana Garjulli 50 
(ANA),fez uma breve explanação sobre a importância de um plano de bacia se constituir 51 
em um pacto de gestão, ressaltando a necessidade da participação nesse processo de 52 
construção conjunta. Em seguida, explicou como seria construído esse processo em torno 53 
da discussão do diagnóstico do PERHI do Guandu ao longo do dia. Dando 54 
prosseguimento ao evento, o consultor Paulo Carneiro (Sondotécnica) fez uma longa 55 
apresentação sobre o diagnóstico preliminar do plano de bacia. Em seguida, formaram-se 56 
quatro grupos de trabalho, com ênfase em temas específicos: I) Oferta e uso da água (em 57 
quantidade e qualidade); II) Infra-estrutura de saneamento ambiental; III) Situação 58 
ambiental da bacia; e IV) Arranjo político-institucional. No retorno do almoço, os 4 grupos 59 
de trabalho iniciaram a discussão, questionamentos e proposições em torno de cada tema 60 
em questão. A discussão em cada grupo teve um moderador e contou com a presença de 61 
técnicos especialistas da contratada. Finalizada a discussão e proposições, cada grupo 62 
apresentou os seus resultados em plenária; as proposições foram encaminhadas à 63 
contratante para consolidação do diagnóstico final e as propostas não incorporadas foram 64 
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devidamente justificadas conforme consta do anexo 1 ( tabelas – formulários).  O Diretor 65 
Geral questionou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião 66 
as 17:00 h. A presente ata foi elaborada por Elizabeth Machado - técnica do Comitê 67 
Guandu. 68 


