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No vigésimo sétimo dia do mês de agosto de 2020, às 14h00, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 1 

Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 3ª Reunião Ordinária do Plenário 2 

do Comitê Guandu/RJ, não presencial, através de plataforma online (Google Meet), tendo como pauta os 3 

seguintes assuntos: 1- Abertura e leitura da pauta; 2- Informe sobre o questionário de avaliação 4 

online enviado para preenchimento de todos os membros; 3- Aprovação das minutas de atas de 5 

04.03.2020, 04.06.2020 e 09.07.2020; 4- Projeto de Barragem de Proteção da Tomada d´água da ETA 6 

Guandu; 5- Aprovação de solicitação de apoio a evento externo: I Encontro de Pesquisa e 7 

Educação Ambiental do Comitê Guandu e I Encontro de Pesquisadores da Flona Mário Xavier; 6- 8 

Aprovação da minuta de Resolução que “Dispõe sobre a criação e as diretrizes de funcionamento 9 

do Grupo de Trabalho de Resoluções de Saneamento - GTRS.”; 7- Assuntos Gerais. Na ausência 10 

justificada do Diretor Geral Paulo de Tarso (FIRJAN), a Diretora Executiva Andreia Loureiro (P.M. 11 

Queimados) iniciou a reunião dando boas-vindas a todos. ITEM 1 – Markus Stephan (ADEFIMPA) sugeriu 12 

a supressão do item 6 da pauta, por já haver uma outra equipe/instância tratando do assunto. Andreia 13 

Loureiro (P.M. Queimados) esclareceu sobre a criação do grupo e a decisão de incluir este item na pauta 14 

desta reunião, que foi solicitada e subscrita por número de membros. Em seguida, Esdras Silva (FAMEJA) 15 

questionou sobre a ausência do item de pauta a respeito da possibilidade de participação do sindicato 16 

como novo membro da Plenária do Comitê. Andreia Loureiro (P.M. Queimados) explicou que há um 17 

parecer jurídico e que seria melhor discutido na CTIL-G para esclarecimentos. Fátima Rocha (AGEVAP) 18 

informou que o assunto seria debatido em assuntos gerais. Uiara Martins (Quinto Elemento) defendeu a 19 

permanência do item 6 na pauta e a inversão do item 4. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) concordou com 20 

a fala do Markus Stephan (ADEFIMPA) sobre a supressão do item 6, justificando que já há um volume 21 

grande de trabalho e que dentro do comitê já possui duas esferas para tratar sobre o assunto e que seria 22 

inviável e irracional a criação de mais um grupo para tratar sobre o mesmo tema. José Arnaldo (P.M. Nova 23 

Iguaçu) defendeu para que se mantenha o item 6 para discussão nesta reunião. Hendrik Mansur (TNC) 24 

relembrou que há um equívoco no que tange a decisão de inclusão e/ou exclusão de itens de pauta nesta 25 

reunião, pois, o item de pauta é para abertura e leitura da pauta. Nelson Reis (APEDEMA) informou que 26 

o parecer jurídico a respeito do sindicato apontava para a não possibilidade de participação do sindicato 27 

no segmento Usuários por não possuir uma carta sindical, e que na possibilidade de tentar a vaga no 28 

segmento de Sociedade Civil, não seria possível ingressar neste momento, uma vez que todas as vagas 29 

para este segmento estão ocupadas. Ao fim de sua fala, Nelson Reis (APEDEMA) pediu para que seja 30 

enviado o parecer jurídico a respeito do sindicato para todos os membros. Julio Antunes (CEDAE) 31 

ressaltou que esta é uma situação de solicitação de pauta e a Plenária teoricamente vai decidir se incluirá 32 

ou não.  O mesmo falou que se preocupa, pois, o Comitê está solicitando via secretaria executiva as 33 

respostas às entidades pertinentes para que seja dada resposta e esclarecimentos, mas não se consegue 34 

obter retorno. Disse que já conversou com o diretor do INEA, Helio Vanderlei, pedindo o envio de 35 

documentos oficiais como tem sido enviado pela secretaria executiva. Ressaltou ser necessário trabalhar 36 

com base em documentos oficiais. E quando se assina um termo de cooperação, isto é público, está no 37 
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Diário oficial, e muitos falam sem apresentar o documento. Mas, quem está representando uma instituição, 38 

sabe o que foi ou não assinado. Pediu a compreensão de todos os membros, visto que não há como gerar 39 

informações enquanto a quem solicita pede para aguardar.  Logo, pediu a compreensão dos membros, 40 

visto que as informações dependem das respostas dos órgãos. Gilvoneick de Souza (Defensoria 41 

Socioambiental) disse concordar com o posicionamento exposto pelo Hendrik Mansur (TNC) em relação 42 

ao seguimento da pauta ser apresentada para aprovação, isto seria um erro de condução. Ela deve ser 43 

seguida. Markus Stephan (APEDEMA) relembrou a todos de que pelo Regimento Interno há um 44 

procedimento para aprovação da pauta. Em seguida, Andreia Loureiro (P.M. Queimados) realizou a leitura 45 

do texto do Regimento Interno que regra sobre o conteúdo da pauta (artigo 16, parágrafo 1° do RI). Em 46 

seguida, em regime de votação a Plenária votou da seguinte forma pela inclusão do item 6 na pauta desta 47 

reunião, 5 (cinco) votos a favor da inclusão, 17 (dezessete) votos contra a inclusão e 0 (zero) abstenções. 48 

Assim, foi aprovada a exclusão do item 6 da pauta. ITEM 2 – Fátima Rocha (AGEVAP) informou sobre o 49 

link disponível para resposta do questionário de avaliação da reunião. Enviado em 21/08/2020 com limite 50 

de resposta até 04/09/2020 e destacou a importância do recebimento das respostas e sugestões enviadas 51 

pelos membros. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) solicitou que fosse encaminhado o seu questionário 52 

submetido apenas para fins históricos. ITEM 3 – Andreia Loureio (P.M. Queimados) questionou aos 53 

membros se haveria alguma contribuição a ser realizada nas atas. Em seguida, após as contribuições 54 

realizadas e correções apontadas pelos membros, as atas foram aprovadas. ITEM 4 – José Arnaldo (P.M. 55 

Nova Iguaçu) explicou que o INEA está tratando sobre o tema, e que o município de Nova Iguaçu ainda 56 

não recebeu nenhuma informação a respeito do projeto (processo administrativo). Em seguida, listou 57 

algumas solicitações para constar como encaminhamentos. Disse ser necessário a Diretoria solicitar ao 58 

INEA o envio do Termo de Referência, do Relatório de Condicionantes, da validade da licença ambiental 59 

e do EIA-RIMA. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) exibiu um relatório preliminar emitido pela Prefeitura de 60 

Nova Iguaçu a respeito do EIA-RIMA direcionado ao Ministério Público Estadual. Ao fim de sua fala, o 61 

mesmo reiterou a necessidade de se dar atenção para que seja visto agora o que é de fato emergencial 62 

do ponto de vista da carga orgânica. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) parabenizou a apresentação do Sr. 63 

José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu), e em seguida pontuou que os dados deveriam ser atualizados com 64 

informações mais atuais e pediu para que seja compartilhado o estudo com os demais membros. Adacto 65 

Ottoni (UERJ) realizou alguns esclarecimentos a respeito dos possíveis problemas do projeto da 66 

barragem, que segundo ele não seria um dique, devido a necessidade de suportar uma carga maior. 67 

Segundo ele o projeto inviabilizaria o protocolo de segurança de captação da CEDAE no local devido aos 68 

períodos de inundações. O mesmo também fez críticas ao tempo que se passou desde a intenção de 69 

realização da obra e que seria necessário reavaliar os estudos hidrológicos com informações atuais e uma 70 

avaliação mais bem detalhada via EIA/RIMA. Ao fim de sua fala, o mesmo alertou sobre os riscos 71 

relacionados à estrutura da obra e de inundações na região considerando no mínimo 1 (um) ano 72 

hidrológico. E que seria interessante convidar o INEA para apresentar na Câmara Técnica a proposta de 73 

construção de barragem com GeoBag (areia), devido aos riscos de haver “piping” e sugeriu algumas 74 
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alternativas para solucionar os possíveis problemas do projeto da barragem. Gilvoneick de Souza 75 

(Defensoria Socioambiental) pontuou sobre as problemáticas relacionadas a utilização e ao descarte da 76 

gigoga, caso sejam utilizadas. Hendrik Mansur (TNC) ressaltou a importância do projeto e que deveria 77 

haver um procedimento que possibilite alguma deliberação do Comitê em relação ao tema após a 78 

apresentação do projeto. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) lembrou que o Regimento Interno cita a 79 

necessidade do Comitê de acompanhar os empreendimentos locais e que o debate foi proposto em 80 

reuniões passadas. Carlos Ayres (P.M. Paracambi) lembrou que de fato os municípios são 81 

responsabilizados pelo saneamento e que a CEDAE também deveria fazer a parte dela. Uiara Martins 82 

(Quinto Elemento) fez críticas lembrando que os assuntos são sempre tratados a margem, sendo que 83 

tanto as secretarias municipais de meio ambiente quanto a própria CEDAE fazem parte do Comitê como 84 

membros. ENCAMINHAMENTOS: 1- Encaminhar a discussão/aprofundamento para a CTEG em 85 

reunião extraordinária conjunta com as demais Câmaras Técnicas, um parecer técnico, e a revisão 86 

da resolução que regula. Inserir da pauta da RE Conjunta (CTEG/CTSB/CTIL-G) discussões sobre 87 

o projeto de barragem de proteção da tomada d'água da ETA Guandu; 2- Solicitar ao órgão gestor 88 

materiais que balizem a discussão, entre eles o EIA RIMA, o relatório de cumprimento de 89 

condicionantes e consultar validade da Licença de Instalação; 3- Disponibilizar a documentação 90 

enviada por Adacto Ottoni a todos os membros da Plenária. ITEM 5 – Fátima Rocha (AGEVAP) 91 

contextualizou sobre a solicitação realizada pela UFRRJ para apoio ao evento. Karine Vargas (UFRRJ) 92 

justificou sobre a mudança de data do evento de outubro de 2020 para 22, 23 e 24 de março de 2021 93 

devido a situação atual de pandemia e explicou como surgiu a ideia de criação do evento. A mesma 94 

também informou que a proposta do evento é ser itinerante e anual do Comitê Guandu-RJ, deixando claro 95 

que em um primeiro momento o evento seria realizado em parceria com a UFRRJ. Fátima Rocha 96 

(AGEVAP) informou que a proposta é de que o evento seja apoiado pelo Comitê através da cessão de 97 

materiais gráficos (folder e cartazes) e camisetas. Em seguida os membros foram questionados sobre a 98 

autorização de apoio, e não havendo óbices por parte dos mesmos, o apoio ao evento foi aprovado pela 99 

Plenária. ITEM 6 – Uiara Martins (Quinto Elemento) questionou sobre as suas solicitações que constam 100 

em atas mas que a Diretoria não responde. Citou também sobre o tratamento recebido na reunião do 101 

GTRI de 26/08/2020, em que foi pontuado que convidado não teria acesso a algumas informações 102 

relacionadas ao grupo. A mesma também pontuou que seria interessante haver algum apontamento em 103 

relação a correlação dos grupos de trabalhos com as demais instâncias do Comitê, de modo a ilustrar a 104 

redundância e/ou duplicidade de grupos tratando sobre o mesmo assunto. Andreia Loureiro (P.M. 105 

Queimados) prestou esclarecimentos em relação ao caso ocorrido na reunião citada e informou que irá 106 

verificar as possíveis tratativas, a mesma também explicou que ficou decidido durante a própria reunião 107 

do GTRI para que seja compartilhada as informações com os demais membros interessados. A respeito 108 

das solicitações não atendidas, Andreia Loureiro (P.M. Queimados) sugere uma compilação das 109 

solicitações feitas para tentar saná-las. Marilene Vasconcelos (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 110 

Japeri) pediu para que fosse encaminhado um e-mail do Comitê informando o que seria necessário de 111 
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documentação para apresentação e/ou registro junto ao Comitê como membro. Andreia Loureiro (P.M. 112 

Queimados) respondeu reiterando que não há vagas no momento para ingresso de instituições no Comitê 113 

conforme explicado pelo Nelson Reis (APEDEMA) ainda no início desta reunião. E que os documentos 114 

seriam enviados ao STRJ. ENCAMINHAMENTO: Enviar ao STRJ os documentos discutidos em 115 

reuniões (pareceres jurídicos sobre a inscrição do STRJ). José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) informou 116 

sobre uma proposição de uma reunião para alinhamento em relação ao rito de organização das futuras 117 

reuniões da CTSB. Por fim o mesmo solicitou uma cópia constando todos os ofícios sobre solicitação de 118 

recursos e sobre os repasses de valores para a conta da AGEVAP e relembrou sobre necessidade de 119 

retomada das atividades do GTJ. Andreia Loureiro (P.M. Queimados) pediu para que José Arnaldo (P.M. 120 

Nova Iguaçu) formalizasse e encaminhasse estas demandas por e-mail. Gilvoneick de Souza (Defensoria 121 

Socioambiental) pontuou sobre a reunião realizada com o Sr. Maximino (GAEMA) em relação as 122 

fiscalizações de instituições que degradam a bacia. Julio Antunes (CEDAE) informou sobre o edital da 123 

CAPES para bolsas de mestrado e doutorado, e que até o presente momento a UNIRIO está em 124 

andamento para integrar o projeto. Nelson Reis (APEDEMA) pontuou sobre a possibilidade de o GTRI 125 

discutir na revisão atual do Regimento Interno sobre a liberação e publicação das atas das reuniões de 126 

todas as instâncias do Comitê para todos os membros, tendo como base o exemplo de outros CBH’s. 127 

Nelson Reis (APEDEMA) sugeriu que seja enviado a todos os membros a revisão da minuta do Contrato 128 

de Gestão, resguardando os dados pessoais dos contatos constantes e responsáveis pelo texto. Por fim, 129 

o mesmo fez elogios em relação ao andamento do Plano de Comunicação do Comitê. Não havendo mais 130 

assuntos a discutir a reunião foi encerrada às 17h14min. Eu, Marcelo Cruz, tomei a termo esta ata que 131 

segue assinada por: 132 

 133 

 134 

 135 

__________________________ 136 

Andreia Loureiro (P.M. Queimados) 137 

Diretora Geral Interina 138 

 139 

 
Membros Presentes: Mayná Coutinho Moraes (CEDAE); Julio Cesar Oliveira Antunes (CEDAE); Pamela 140 
Reis (Ternium); Celso Junior (FCC) representado por Marcelo Nunes (FCC); Janaína Vettorazzi (CK 141 
Energia); Sabina Campagnani (FURNAS); Lincoln Barreto (Light Energia); Karine Bueno Vargas (UFRRJ); 142 
Markus Stephan (ADEFIMPA); João Bosco (UEZO); Jacqueline Guerreiro (FONASC); Franziska Huber 143 
(FAETERJ); Nelson Reis (APEDEMA); Hendrik Mansur (TNC); Vera Martins (ACAMPAR); Luís Fernando 144 
Pereira Rodrigues (Onda Verde); Mauro André dos Santos Pereira (Defensores do Planeta); Decio Tubbs 145 
(ABAS); Marcelo Danilo (ANAGEA); André Luiz dos Santos (FAM-Rio); Esdras Silva (FAMEJA); Uiara 146 
Martins (Quinto Elemento); José Miguel da Silva (ECOCIDADE); Andreia Loureiro (P.M. Queimados); José 147 
Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu); Carla Moutinho (P.M. Itaguaí); Zulmira Izolani (P.M. Paracambi); Amisterdan 148 
Ribeiro (P.M. Piraí); Livia Soalheiro (SEAS); Luis Constantino Junior (INEA); Andrea Bambozzi Fernandes 149 
(FIPERJ); Luiz Fernando D. Moraes (EMBRAPA); Marco Antônio Barbosa (CREA);  150 
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Membros Ausentes: Paulo de Tarso (FIRJAN); Danyelly Paccelli Pereira (AMBEV); Viviane Montebello 151 
Carvalhosa (NUCLEP); Marcelo Diab Elias Kaiuca (ASDINQ); Diego Botelho Ruas (REDUC); Sergio 152 
Hiroshi Okasaki (APLIM); Reginaldo Lúcio Gonzalez (SIMARJ); Ícaro Moreno Junior (Universidade de 153 
Vassouras); Jaime Henrique Nascimento dos Santos (SINTSAMA); José Luiz Governo (ABES); Amanda 154 
Moraes Lima (ITPA); Ricardo da Silva Ramos (OMA-Brasil); Marcos Vinicius Leal D'Amato (P.M. 155 
Seropédica); Paulo Garcia da Silva (P.M. Japeri); Júlio Cesar Moreira Carvalho (P.M. Mendes); Iran 156 
Bittencurt (P.M. Rio Claro); Leonardo Gonçalves Machado (P.M. Mangaratiba); Raphael D'Avila de Olveira 157 
dos Santos Nora (P.M. E.Paulo de Frontin); Danilo Alves Pereira (P.M. Vassouras); Edmir Amanajás 158 
Celestino (SEAPPA); Leonardo da Costa Lopes (ITERJ); Mariluci Sudo Martelleto (PESAGRO);  159 

Convidados: Bruna Nascimento (GERDAU); Wanessa Pedrosa (SEMIF); Gilvoneick de Souza 160 
(Defensoria Socioambiental); Marilene Vasconcelos (Sindicato Rural de Japeri); Luiz Jupy (FIRJAN); 161 
Pedro Paes Leme (P.M. Nova Iguaçu); Adacto Ottoni (UERJ); Carlos Aires (P.M. Paracambi); Amélia 162 
Magalhães (Sind. De Hotéis e Restaurantes da Baixada Fluminense); Antonio Souza (AGEVAP); Lucas 163 
Almeida (AGEVAP); Grayciele Santos (AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP); Fátima Rocha (AGEVAP); 164 
Caroline Lopes (AGEVAP); Thatielle Góis (AGEVAP). 165 


