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pATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS LEGAIS E 1 
INSTITUCIONAIS - 2012. SONY A-1 2 
Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de 2012, às 09h50min, o Comitê das Bacias 3 
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu, deu início à 9ª 4 
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTALI) de 2012, na sala de 5 
reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- Leitura e 6 
aprovação da minuta de ata anterior (18/10/12); 2- Discussão sobre a Minuta de Resolução do 7 
Comitê Guandu que dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros constantes na subconta 8 
do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, para o Projeto 9 
Hidrogeologia dos Aqüíferos; 3- Aprovar a Minuta de Resolução do Comitê Guandu que 10 
dispõe sobre a criação do Programa de Educação Ambiental – PEA no âmbito da área de 11 
abrangência do Comitê Guandu / Região Hidrográfica II Guandu – RH II; 4- Aprovar a 12 
Minuta de Resolução do Comitê Guandu que dispõe sobre a criação do Programa de Estudos e 13 
Pesquisas – PED no âmbito da área de abrangência do Comitê Guandu/Região Hidrográfica II 14 
Guandu – RGH II; 5- Aprovar a Minuta de Resolução do Comitê Guandu que dispõe sobre 15 
aplicação de recursos financeiros constantes na subconta do Comitê Guandu do Fundo 16 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, a serem aplicados obrigatoriamente em 17 
saneamento especificamente em coleta e tratamento de efluentes, na porção à montante da vila 18 
de Arcádia, compreendendo as localidades de Lagoa das Lontras, Monte Líbano, Francisco 19 
Fragoso, Vera Cruz, Usina, Marcos da Costa, Vila Suzana e Vale das Princesas no município 20 
de Miguel Pereira; 6- Aprovar a Minuta de Resolução do Comitê Guandu que dispõe sobre 21 
aplicação de recursos financeiros constantes na subconta do Comitê Guandu do Fundo 22 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, a serem aplicados obrigatoriamente em 23 
saneamento especificamente em coleta e tratamento de efluentes urbanos, nas localidades de 24 
Prefeitura, Sossego, Casa Amarela e Vila das Palmeiras, no município de Piraí; 7- Aprovar a 25 
Minuta de Resolução do Comitê Guandu que dispõe sobre aplicação de recursos financeiros 26 
constantes na subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 27 
FUNDRHI, a serem aplicados obrigatoriamente em saneamento especificamente em coleta e 28 
tratamento de efluentes urbanos, nas localidades de Pedreira, Vila Patrícia e Nova Cidade, no 29 
município de Queimados; 8- Indicação dos componentes do grupo de trabalho para alterações 30 
no Regimento Interno: Nelson Reis, Eduardo Bessa, Amisterdan Ribeiro; 9-  Assuntos Gerais. 31 
O Subcoordenador da CTALI, Nelson Reis (OMA-Brasil), iniciou a reunião com a leitura da 32 
pauta. O mesmo solicitou a leitura e aprovação da minuta de ata anterior. 0:05:00.  Decio 33 
Tubbs aproveitou a leitura da ata para explicar que o projeto de hidrogeologia de aquíferos já 34 
foi discutido na CTEP há alguns anos atrás. 0:16:00.  Acrescentou ainda que aguarda apenas a 35 
elaboração do termo de referência para que o projeto seja executado. 0:21:30. Nelson Reis 36 
explicou que seria importante o projeto passar pela CTEP para conhecimento e que seja 37 
ajustado dentro da priorização estabelecida pela câmara. 0:22:30. Após leitura e contribuições, 38 
a ata foi aprovada. 0:31:00. Para o segundo item de pauta, discussão sobre a minuta de 39 
resolução do Comitê Guandu que dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros constantes 40 
na subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, para o 41 
Projeto Hidrogeologia dos Aqüíferos, Amparo Cavalcante (AGEVAP) explicou a elaboração 42 
da resolução e as orientações do INEA para atender a questão administrativa. Nelson Reis 43 
sugeriu revogar as resoluções antigas que tratam de porcentagens, para facilitar as aprovações 44 
no CERHI-RJ. 0:34:00. Sebastiana Cesario sugeriu criar resolução revogando as resolução 17 45 
e outra aprovando esta nova resolução. 0:36:30. Decio Tubbs ressaltou que deve ser revisto 46 
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com cuidado pois, a resolução 17 cita outras questões. 0:36:30. Sebastiana sugeriu revogar a 47 
alinea “a” do parágrafo único do artigo 1º. Esta citação foi inserida na minuta de resolução 48 
como artigo 4º. 0:39:00. Nelson Reis sugeriu inserir um artigo citando que toda documentação 49 
relativa a utilização deste recurso seja apresentado ao comitê. 0:42:00. Decio Tubbs (UFRRJ) 50 
informou que todos os relatórios dos projetos são avaliados pelo comitê e as empresas 51 
recebem o pagamento somente após a aprovação dos relatórios. 0:43:00. Nelson Reis citou os 52 
recursos aplicados para realização de projetos do INEA e que a utilização destes recursos 53 
deveriam ser apresentados no comitê. 0:44:00. Decio Tubbs sugeriu criar uma minuta de 54 
resolução para universalização da informação a fim que sejam disponibilizadas todas as 55 
informações referentes ao andamento dos projetos que envolvam recursos do Comitê.0:45:00. 56 
Para o terceiro item de pauta, aprovar a Minuta de Resolução do Comitê Guandu que dispõe 57 
sobre a criação do Programa de Educação Ambiental – PEA no âmbito da área de abrangência 58 
do Comitê Guandu / Região Hidrográfica II Guandu – RH II, Decio Tubbs explicou sobre a 59 
aplicação de recursos, e o objetivo de criar um mecanismo para comprometer recursos, em 60 
função da arrecadação do comitê, para todo projeto de acordo com o programa, com o objetivo 61 
de evitar que o Estado possa contigenciar o mesmo. 0:46:00 0:47:00 0:48:00 0:49:00. O 62 
comitê aprova o projeto e não precisa enviar ao INEA, pois, o valor já está aprovado. 0:50:00. 63 
Os membros iniciaram a leitura da minuta de resolução apresentada pelo diretor geral, Decio 64 
Tubbs. 0:49:50. Após contribuições, a resolução foi aprovada. 0:53:00. Para o quarto item de 65 
pauta, aprovar a Minuta de Resolução do Comitê Guandu que dispõe sobre a criação do 66 
Programa de Estudos e Pesquisas – PEP no âmbito da área de abrangência do Comitê 67 
Guandu/Região Hidrográfica II Guandu – RGH II, os membros iniciaram a leitura desta 68 
minuta de resolução. Após leitura e contribuições a minuta foi aprovada. 0:57:00. Para o 69 
quinto item de pauta, Aprovar a Minuta de Resolução do Comitê Guandu que dispõe sobre 70 
aplicação de recursos financeiros constantes na subconta do Comitê Guandu do Fundo 71 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, a serem aplicados obrigatoriamente em 72 
saneamento especificamente em coleta e tratamento de efluentes, na porção à montante da vila 73 
de Arcádia, compreendendo as localidades de Lagoa das Lontras, Monte Líbano, Francisco 74 
Fragoso, Vera Cruz, Usina, Marcos da Costa, Vila Suzana e Vale das Princesas no município 75 
de Miguel Pereira, os membros iniciaram a leitura da minuta de resolução. 1:00:00. Decio 76 
Tubbs ressaltou a importância de se atentar aos valores para saneamento rural pois, existem 77 
áreas rurais e urbanas que devem ser separadas e definidas. 1:02:30. O valor vai ser aprovado, 78 
porém, não poderá ser aplicado sem uma definição. 1:03:20. A leitura foi realizada. Após 79 
contribuições, a resolução foi aprovada. 1:08:00. Para o sexto item de pauta, Aprovar a Minuta 80 
de Resolução do Comitê Guandu que dispõe sobre aplicação de recursos financeiros 81 
constantes na subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 82 
FUNDRHI, a serem aplicados obrigatoriamente em saneamento especificamente em coleta e 83 
tratamento de efluentes urbanos, nas localidades de Prefeitura, Sossego, Casa Amarela e Vila 84 
das Palmeiras, no município de Piraí, os membros iniciaram a leitura. 1:09:45. Após 85 
contribuições a resolução foi aprovada. 1:11:30.  Para o sétimo item de pauta, Aprovar a 86 
Minuta de Resolução do Comitê Guandu que dispõe sobre aplicação de recursos financeiros 87 
constantes na subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 88 
FUNDRHI, a serem aplicados obrigatoriamente em saneamento especificamente em coleta e 89 
tratamento de efluentes urbanos, nas localidades de Pedreira, Vila Patrícia e Nova Cidade, no 90 
município de Queimados, os membros iniciaram a leitura da minuta de resolução. 1:12:40. 91 
Após discussões e contribuições, a resolução foi aprovada. 1:13:35. Para o oitavo item de 92 
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pauta, Indicação dos componentes do grupo de trabalho para alterações no Regimento Interno: 93 
Nelson Reis, Eduardo Bessa, Amisterdan Ribeiro, Nelson Reis explicou sobre o trabalho a ser 94 
encaminhado por este grupo para apresentar, como meta, uma minuta de proposta na próxima 95 
Plenária. 1:18:15 Ficou definido que Nelson Reis agendará data para reunião. Decio Tubbs 96 
sugeriu trabalhar a proposta e apresentar para aprovação numa Plenária extraordinária em abril 97 
de 2013. 1:20:20. Os membros aprovaram a constituição deste grupo de trabalho. Fica 98 
estabelecido um prazo de sete dias para receber colaborações, enviar até 03 de dezembro para 99 
apresentação em 13 de dezembro. 1:22:00. Decio Tubbs sugeriu incluir na pauta da Plenária. 100 
1:22:30. Todas as colaborações que chegarem, enviar aos componentes do grupo. 1:23:50. Em 101 
assuntos gerais, José Anunciação (Prefeitura Queimados) reclamou dos questionários enviados 102 
pela Tecnogeo. Sebastiana Cesario disse que acha inconveniente ter que preencher 103 
questionários, pois, é trabalho da empresa levantar os dados. Foi sugerido que a empresa 104 
agende visita e ela mesma preencha o questionário. 1:26:40 Como lista de encaminhamentos, 105 
seguem: 1- Analisar e corrigir os textos das minutas de resoluções; 2- Enviar à Plenária as 106 
minutas de resoluções para aprovação; 3- Criar minuta de resolução para universalização da 107 
informação a fim que sejam disponibilizadas todas as informações referentes ao andamento 108 
dos projetos que envolvam recursos do Comitê; 4- Enviar e-mail a todos os membros do 109 
comitê guandu para informar o grupo de trabalho para revisão do regimento interno e solicitar 110 
que enviem contribuições até 03 de dezembro; 5- Incluir na pauta da Plenária a apresentação 111 
da minuta de alteração do regimento interno pelo grupo de trabalho; 6- Solicitar à Tecnogeo 112 
que agende visitas às instituições para preenchimento do questionário. O Subcoordenador da 113 
CTALI agradeceu a presença de todos, questionou se alguém teria algo a acrescentar e não 114 
havendo, encerrou a reunião às 11h08min.  115 
 116 
Nelson R. dos Reis Filho (OMA-Brasil) – Subcoordenador ___________________________ 117 

Sebastiana Cesario (INEA) ______________________________ 118 

José Anunciação (Prefeitura Queimados) ________________________ 119 

Ellen Bragança (Prefeitura Itaguaí) _______________________________ 120 

 121 
Membros Presentes: 122 
Sociedade Civil: Nelson R. dos Reis Filho (OMA-Brasil) 123 
Governo: Sebastiana M. B. Cesario (INEA); José Anunciação (Prefeitura Queimados); Ellen 124 
Bragança (Prefeitura Itaguaí). 125 
 126 
Membros Ausentes: 127 
Usuários: Jaime T. Azulay (CEDAE); 128 
 129 
Convidados: 130 
Decio Tubbs (UFRRJ). 131 


