
 

 

ATA DA 3ª Reunião Ordinária da Plenária do Comitê Guandu - 2017.  1 

Aos 17 dias do mês de agosto de 2017, às 14h07min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 2 
dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu -, deu início à 2ª 3 
Reunião, no Auditório do Pavilhão de Aulas Teóricas da UFRRJ, tendo como pauta os 4 
seguintes assuntos: 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (18.05.2017); 5 
2 – Solicitar preenchimento do Questionário de Avaliação – Meta do Contrato de 6 
Gestão; 3 – Criação do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – 7 
GACC; 4 – Indicação de membros para participação no ENCOB 2017; 5 – 8 
Atualização sobre o andamento da Revisão do PERH-Guandu; 6 – A situação atual 9 
dos recursos da cobrança – FUNDRHI; 7 – Assuntos Gerais. 1 – O Diretor Geral, 10 
Julio Cesar Antunes (ABES), iniciou a reunião solicitando a aprovação da ata da reunião 11 
anterior. A ata foi aprovada. 2 – Julio Cesar Antunes (ABES) incentivou o preenchimento 12 
do Questionário de Avaliação, afirmando a importância de qualificar o trabalho da 13 
secretaria executiva. Fátima Rocha (AGEVAP) lembrou que o questionário faz parte das 14 
metas do contrato de gestão e que na última avaliação do INEA sobre a execução do 15 
contrato, um dos apontamentos foi o baixo número de questionários recebidos. Em 16 
seguida, Julio Cesar Antunes (ABES) perguntou se todos concordam com a antecipação 17 
do item cinco da pauta e recebeu resposta afirmativa dos presentes. 5 – Carlos Bortoli 18 
(PROFILL) começou sua apresentação mostrando as etapas para a execução da 19 
atualização do Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos 20 
Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (PERH-GuaCarol - Arroz (pouco), feijão 21 
carioca, filé com fritas, macarronese e berinjela empanadandu), que são: diagnóstico 22 
(como estamos), prognóstico (onde podemos chegar), plano de ações (o que fazer) e 23 
manual operativo (como começar). Lembrou que estamos finalizando a fase de 24 
diagnóstico e entrando na de prognóstico e apresentou o andamento do trabalho já 25 
executado. Acrescentou ainda que a fase de diagnóstico foi construída de forma 26 
participativa. Aproveitou para lembrar que os participantes do evento na parte da manhã 27 
e os membros receberam um formulário para preenchimento em contribuição ao 28 
prognóstico. 3 – Julio Cesar Antunes (ABES) pontuou a importância da criação de um 29 
Grupo Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACC) e que o objetivo é ter a 30 
presença de um membro dos usuários de recursos hídricos, um do governo e um de 31 
sociedade civil. Nelson Reis (OMA-Brasil) se candidatou para representar o segmento 32 
sociedade civil. Fátima Sacramento (P.M. Queimados) disse que poderia contribuir com 33 
o GACC, mas não é membro do Comitê. José Governo (ABES) deu a ideia de que 34 
representantes dos membros possam se voluntariar. Julio Cesar Antunes (ABES) 35 
manteve a candidatura de Queimados para representar o poder público e disse que 36 
esperariam a confirmação de José Carlos Leal Nogueira (P.M. Queimados), que estava 37 
ausente na reunião, sobre a participação no GACC. A decisão sobre o membro dos 38 
usuários para o Grupo de Acompanhamento foi adiada. 4 – Julio Cesar Antunes (ABES) 39 
disse que estão mantendo o mesmo critério para selecionar os cinco membros a serem 40 
enviados ao ENCOB, que é participação em Câmaras Técnicas e Plenárias. Julio Cesar 41 
Antunes (ABES) contou que o critério para participação dos membros no evento foi 42 
desenvolvido porque cada um que é enviado custa cerca de 4 mil reais ao Comitê. Foram 43 
apresentados os nomes de 4 membros: Paulo de Tarso (Firjan), Hendrik Mansur (TNC), 44 
Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) e Hamilton Santos (P.M. de Japeri). Nelson Reis 45 
(OMA-Brasil) questionou o critério adotado para seleção dos participantes no XIX 46 



 

 

ENCOB. Manifestou seu interesse em participar do ENCOB e completou dizendo que 47 
todas as vezes que foi ao evento trouxe reais contribuições ao Comitê. Defendeu que 48 
um membro pode ser ativo em atividades do Comitê mesmo que não pertença às 49 
Câmaras Técnicas. Acrescentou que o esforço do Comitê para contemplar toda a 50 
sociedade civil na participação desses eventos é importante para ampliar visões. Hendrik 51 
Mansur (TNC) informou que o critério foi aprovado em plenária. Propôs que se 52 
estabeleça uma data para fechar as indicações e que até lá o ranking pode mudar, ou a 53 
situação financeira do Comitê, e então poderão discutir novamente as candidaturas. 54 
Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) propôs a inclusão de Grupos de Pesquisa e 55 
demais atividades, além da presença em Câmaras Técnicas e Plenárias, como critérios 56 
para o envio dos membros ao encontro. Decio Tubbs (UFRRJ) solicitou que todos os 57 
membros que participarem do ENCOB compareçam aos cursos de capacitação e tragam 58 
os certificados. Amisterdan Ribeiro (SIMARJ) relembrou que todo membro que 59 
comparece ao ENCOB deve fazer um relatório com tudo que produziu durante o 60 
encontro e propôs que os relatórios também sirvam como critério e destacou os relatórios 61 
elaborados pelo Nelson Reis. 6 – Julio Cesar Antunes (ABES) disse que ficou combinado 62 
na reunião da Diretoria Colegiada do dia anterior que a área financeira da AGEVAP vai 63 
apresentar uma tabela prestando contas em relação aos recursos de projetos 64 
remanejados para custeio da agência. Lembrou também que o processo dentro do 65 
Ministério Público Estadual estava sendo conduzido por um promotor que entrou de 66 
férias, o que faz com que o processo esteja parado no momento. Nelson Reis (OMA-67 
Brasil) disse que para ele esse assunto é uma “caixa preta”, porque ainda não teve 68 
acesso ao processo. Disse que apesar de na última reunião do CERHI-RJ foi informado 69 
do número do processo, mas quando foi ao Cartório do Tribunal de Justiça não 70 
conseguiu acessá-lo. Completou dizendo que para ele até hoje o segredo de justiça 71 
continua e criticou a falta de transparência nos processos de recebimento e utilização 72 
do fundo de recursos hídricos. Decio Tubbs (UFRRJ) disse que ele quem abriu a ação 73 
pública e que, como tinha o arresto, a juíza optou no início por colocar o processo como 74 
segredo de justiça. Contou que existem duas situações para reaver esse recurso: a 75 
primeira, que de certa forma já está encaminhada, foi entender o caminho do dinheiro 76 
entre a SEFAZ e o INEA. A segunda parte é a finalização do ato, que está na justiça e 77 
não será resolvido agora. Segundo ele, não tem como saber para onde foi o dinheiro, 78 
porque caiu em uma conta única do Estado. Decio Tubbs (UFRRJ) acrescentou que o 79 
processo é extenso e o que temos de mais preciso para acompanhar são as atas de 80 
reunião com a juíza que conduziu o processo. Contou que, segundo ela, os envolvidos 81 
teriam que fazer um termo de ajuste (TAC). Parecendo, segundo ele, ter havido uma má 82 
fé por parte do governo do Estado na condução do recurso. E importante salientar que 83 
os recursos estão voltando gradativamente e com rendimentos. Que agora, o mais 84 
importante é o pagamento dos recursos retirados do Fundo com juros e correção 85 
monetária, o que ficou para trás, este requer atenção e acompanhamento. Assim, foi 86 
feito um termo de ajuste e enviado ao INEA, SEA, SEFAZ, PGE e aguarda o retorno do 87 
procurador responsável pela condução do processo. Decio elogiou a atuação e o 88 
comprometimento da promotoria. Nelson Reis (OMA-Brasil) disse que é preciso ter 89 
conhecimento do processo para que possa encontrar soluções. Disse que sua ideia é 90 
que o Comitê se mova e proponha que a AGEVAP seja reconhecida como Agência de 91 
Água do Guandu pela ALERJ para que o Comitê não fique vulnerável novamente. 7 – 92 
Julio Cesar Antunes (ABES) falou que está para ser decidida a data de convocação dos 93 



 

 

pesquisadores para a assinatura dos termos do edital de Auxílio a Pesquisa, acrescentou 94 
que provavelmente será dia 25 de agosto. Lembrou também do I Seminário de 95 
Integração entre os membros, dia 21 de setembro, no Salão Vermelho, e enalteceu sua 96 
importância. Decio Tubbs (UFRRJ) disse que o termo de referência do projeto 97 
Saneamento Rural, recebeu atualizações da AGEVAP, e que o edital será lançado no 98 
final de agosto ou início de setembro. Acrescentou ainda que ficou decidido na última 99 
reunião da Diretoria que o diagnóstico será feito para todo o município, mesmo que as 100 
áreas estejam fora do limite da Região Hidrográfica II e que o resultado vai para as mãos 101 
das prefeituras, já que as soluções são de encargo delas. Decio Tubbs (UFRRJ) 102 
relembrou o Plano de Queimadas e enfatizou a importância de colocá-lo em prática a 103 
fim de contribuir com os municípios e evitar catástrofes. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) 104 
perguntou como o Comitê pode dar suporte na Serra do Vulcão, que passa por 105 
problemas com queimadas. Disse que a Defesa Civil faz atualmente um trabalho muito 106 
legal de brigada de incêndio voluntária. Hendrik Mansur (TNC) disse achar que cabe no 107 
próximo Plano de Recursos Hídricos acrescentar um programa de combate a incêndios, 108 
apoiando os municípios não só com equipamentos, mas com capacitação, e criando 109 
brigadas de incêndio voluntárias. Anunciou que a TNC, em parceria com a prefeitura de 110 
Resende e a Crescente Fértil, está terminando mês que vem o mapeamento de 111 
propriedades rurais em Resende, que visa fortalecer a gestão ambiental no município, e 112 
que no próximo mês começa o mapeamento em Mendes e Paulo de Frontin. Disse que 113 
esses mapeamentos serão cumpridos ainda esse ano, e que estão conversando com 114 
Barra Mansa para iniciar o trabalho lá no próximo ano. Nelson Reis (OMA-Brasil) 115 
informou que Decio Tubbs (UFRRJ) deixou a cadeira destinada ao Comitê na Câmara 116 
Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e que, na 117 
ocasião, foi proposta a transferência da cadeira do Comitê para o INEA, o que ele 118 
discorda, antes da consulta ao Comitê. Defendeu que alguém do Comitê poderia 119 
substituí-lo, caso Decio Tubbs não tenha mesmo como continuar a participar. Nelson 120 
Reis (OMA-Brasil) citou o número de nascentes secando na Região Hidrográfica II e 121 
afirmou a importância dos cursos de qualificação para recuperação de nascentes a 122 
serem oferecidos a sociedade e reivindicou que mais deles sejam realizados e que sejam 123 
itinerantes, como foram realizados os Encontros da Sociedade Civil. Markus Stephan 124 
(ADEFIMPA-RJ) informou sobre o IX Encontro Estadual de Educadores Ambientais, dia 125 
1º de setembro no Auditório do CRBIO-02 - Cinelândia. José Luiz de Oliveira, conhecido 126 
como Didi que já representou a P.M Paracambi, se apresentou como membro do Comitê 127 
representando o CREA. O mesmo informou que está substituindo Felipe Brasil, que se 128 
afastou da instituição. Marie Ikemoto (SEA) parabenizou a iniciativa de combate à 129 
queimadas e desmatamento e se colocou à disposição para estreitar as interações do 130 
Comitê Guandu-RJ com SEA e INEA, a fim de integração e contribuição entre os órgãos. 131 
Opinou que a análise de locais mais propensos a esse tipo de problema ambiental é 132 
imprescindível para a aplicação dos recursos, caso seja necessário priorizar alguma 133 
área. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) questionou sobre a existência de uma lei que 134 
defina a priorização de áreas em risco. Marie Ikemoto esclareceu que o estudo de áreas 135 
prioritárias e os critérios estabelecidos pela SEA são coisas diferentes. Explicou que 136 
existe uma normativa que trata do assunto, que contém vários critérios e o cálculo que 137 
deve ser apresentado para receber ou não o recurso é muito técnico e específico. Decio 138 
Tubbs (UFRRJ) disse que em relação à realização do curso de nascentes, estamos 139 
dependendo de dinheiro, mas que está previsto algo neste sentido para junho ou julho 140 



 

 

de 2018. Quanto ao aspecto de queimadas, disse que é preciso se programarem para o 141 
ano que vem. Sugeriu agendar uma reunião para outubro e discutir o assunto das 142 
queimadas com quem mais tem interesse pelo tema dentro do Comitê nessa ocasião. 143 
Decio Tubbs (UFRRJ) respondeu Nelson Reis (OMA-Brasil), dizendo que as reuniões 144 
da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas mudaram de sexta-feira para quarta-feira e 145 
que ele não está livre nesse dia por conta de seus compromissos na UFRRJ, portanto 146 
está decidindo o que fazer com a representação do Guandu. Completou dizendo que 147 
houve uma mudança considerável nas suas atividades dentro da Universidade, o que 148 
diminuiu seu tempo livre e que, mesmo que saísse da representação do Comitê na 149 
CTAS, participará como convidado. Decio Tubbs (UFRRJ) foi avisado pelo Markus 150 
Stephan (ADEFIMPA-RJ) que a CTAS mudou novamente para sexta-feira e, assim 151 
sendo, anunciou que dessa forma poderia continuar representando o Comitê nas 152 
reuniões. Ricardo Nogueira (ICMBio) disse que na Universidade Federal Rural do Rio 153 
de Janeiro os casos de incêndio são muitos e que a instituição não possui uma brigada, 154 
já há três ou quatro anos. Julio Cesar Antunes (ABES) relembrou que entre os dias 28 e 155 
30 de agosto acontecerá o V ECOB, Encontro Estadual de Comitês de Bacias 156 
Hidrográficas do Rio de Janeiro, em Paraty. Como lista de encaminhamentos, segue: 157 
1- Enviar aos membros o link com o formulário de contribuições ao prognóstico 158 
do PERH Guandu; 2- Enviar aos membros o link com o Questionário de Avaliação 159 
da Agevap; 3- Enviar e-mail de solicitação e confirmação aos voluntários para 160 
integrarem o GACC (Nelson Reis, José Carlos Leal, usuários); 4- Enviar e-mail de 161 
solicitação de confirmação aos membros selecionados para participarem do 162 
ENCOB (Paulo de Tarso, Hendrik Mansur, Hamilton Souza e Franziska Huber). O 163 
diretor geral, Julio Cesar Antunes, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 164 
às 16h04min. Eu, Caroline Feijó, tomo a termo esta ata que segue assinada por: 165 
 166 
 167 
 168 

_____________________________   ______________________________ 169 
JULIO CESAR O. ANTUNES   DECIO TUBBS FILHO 170 
            Diretor Geral                Diretor Executivo 171 

 172 
 173 
Membros Presentes  174 
Usuários: Nélio Rodrigues (Sistema Guandu/CEDAE), Davi Miranda Filho 175 
representando Lívia Bittencourt Magalhães (CEDAE), Gerson Scheufler (TKCSA), 176 
Marcelo Nunes representando Celso Rodrigues (FCC), Jerson representando Paulo 177 
Pereira (RURAL GUARATIBA), Sabina Campagnani (FURNAS), Camila Azevedo 178 
(LIGHT), Amisterdan Ribeiro (SIMARJ); 179 
Sociedade Civil: Decio Tubbs (UFRRJ), Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), 180 
Hendrik Mansur (TNC), André Luís Menezes Rosa (APEDEMA-RJ), Markus Stephan 181 
(ADEFIMPA-RJ), Ana Carolina Silva representando Vera Martins (ACAMPAR-RJ), 182 
Nelson Reis (OMA-BRASIL), Julio Cesar Antunes (ABES); 183 
Governo: José Carlos Leal Nogueira (P.M. Queimados), Hamilton Silva Junior (P.M. 184 
Japeri), João Emilio Fernandes Rodrigues (P.M. Rio Claro), Mario Amaro (P.M. Piraí), 185 
José Arnaldo Oliveira representando Fernando Gomes (P.M. Nova Iguaçu), Daiana dos 186 
Santos Ferreira (P.M. Seropédica), Elaine Gonçalves (P.M. Paracambi), Monique Fontes 187 



 

 

(P.M. Itaguaí), Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira), Leandro Pereira 188 
Tavares (P.M. Mendes), Maria Dalva Ribas (FIPERJ), Silvia Marie Ikemoto (SEA), José 189 
Luiz de Oliveira representando Felipe da Costa (CREA-RJ), Ricardo Nogueira (ICMBio); 190 
 191 
Membros Ausentes 192 
Usuários: Paulo de Tarso (Firjan), Robson de Oliveira (ASDINQ), José Gomes Barbosa 193 
Junior (Lajes Energia);  194 
Sociedade Civil: João Bosco de Sales (UEZO), Fátima de Lourdes Casarin (O nosso 195 
vale! A nossa vida!), Márcia das Graças Marques (Instituto 5º Elemento), Flávio Guedes 196 
Medeiros (SINTSAMA-RJ); 197 
Governo: Humberto Dias (P.M. Barra do Piraí), Carlos Abenza (P.M. Mangaratiba), Livia 198 
Soalheiro (INEA), Marcio Clemente (EMATER-RIO).  199 
Convidados 200 
Laís Lima Ambrosio (UERJ), José Ribeiro (FURNAS), Jorge Vieira Cardoso (FURNAS), 201 
Jaime Matarotti (FURNAS), William Weber (Jornalista), Hugo Bertoloto de Souza 202 
(SEMAMA), José Luiz Governo (ABES), Wanessa Siqueira (SMAMA-Mendes), Renato 203 
Graneiro (P.M. Paracambi), José Paulo (P.M. Queimados), Salete Oliveira (SEMAM), 204 
Giuliano Santana (P.M. Queimados), Fátima Sacramento (P.M. Queimados). 205 


