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No dia 10 do mês de Junho de 2021, às 13h:30min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 1 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 4ª 2 

Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Instrumentos Legais e de Gestão, não 3 

presencial, via plataforma de videoconferência, tendo como pauta os seguintes 4 

assuntos: 1 - Apresentação e Leitura da pauta; 2- Leitura e aprovação das minutas 5 

de atas das reuniões de 08.04.2021; 3 - Analisar e, estando de acordo, emitir 6 

concordância para envio à Plenária da minuta de Resolução sobre o Plano de 7 

Aplicação 2022 do Comitê Guandu-RJ; 4 - Assuntos Gerais. Às 13h:30min a 8 

Coordenadora de Núcleo da Secretaria Executiva Fátima Rocha (AGEVAP) se 9 

pronunciou sobre abertura da reunião afirmando que não havia quórum e que a segunda 10 

chamada se daria às 14:00hs. Às 14h:04min Fátima Rocha (AGEVAP) comunicou a 11 

existência de quórum e a Coordenadora Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) deu 12 

início a reunião. Inicialmente, informou que iriam tratar sobre o Plano de Aplicação do 13 

Comitê Guandu para 2022. Contextualizou brevemente sobre o Plano de Aplicação 14 

dizendo que a proposta de plano foi apresentada à coordenação da CTIL-G e que já 15 

fizeram algumas pontuações antes de trazer à reunião, destacando que, apesar da  16 

situação ter pego todos de surpresa, tendo em vista que estavam iniciando a construção 17 

de um PAP para os próximos anos e que foi necessário mudar o planejamento de forma 18 

emergencial em virtude dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 47.505/2021, 19 

a proposta foi elaborada com base em um instrumento balizador com base técnica 20 

fortemente consolidada e amplamente discutida que é o Plano de Bacia, que tem 21 

atrelado a ele o MOP, que é um instrumento que também tem base técnica e que 22 

também foi amplamente discutido. Ressaltou  que o que vai ser apresentado tem uma 23 

base de ampla discussão e ampla participação. Em seguida solicitou a Fátima Rocha 24 

(AGEVAP) a leitura do primeiro item da pauta: 1- Apresentação e Leitura da pauta: a 25 

leitura da pauta não teve observações entre os membros presentes à reunião e em 26 

seguida deu-se início ao segundo item da pauta. 2- Leitura e aprovação da minuta de 27 

ata da reunião de 06.05.2021: Fátima Rocha (AGEVAP) informou aos presentes que 28 

houveram contribuições do Ministério Público feitas por José A. Maximino (GTT-29 

SH/MPRJ) e pela Coordenadora Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento). Mayná Moraes 30 
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(CEDAE-Saneamento) solicitou que se destacassem as contribuições demostrando o 31 

que foi corrigido. Kleiton Gomes (AGEVAP) fez a leitura das linhas e parágrafos 32 

alterados para ciência dos membros presentes. Em seguida, Mayná Moraes (CEDAE-33 

Saneamento) colocou a ata à votação dos membros. Fátima Rocha (AGEVAP) iniciou a 34 

chamada nominal para votação da ata, que foi aprovada por Rinaldo José da Silva Rocha 35 

(Light); Mayná Moraes Coutinho Morais (Cedae); Marcelo Danilo da Silva Bogalhão 36 

(Anagea); Jaqueline Guerreiro Aguiar (Oma Brasil); Rodrigo Santos Hosken (Abes); 37 

Antônio Orlando Izolani (PM Paracambi); Gisele Dornelles Pires (Inea); Mario Luiz Dias 38 

Amaro (PM Piraí); Sabina Campagnani (Furnas) não estava presente neste momento e 39 

não se manifestou posteriormente. Em seguida, Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) 40 

solicitou seguir para o terceiro item de pauta: 3 - Analisar e, estando de acordo, emitir 41 

concordância para envio à Plenária da minuta de Resolução sobre o Plano de 42 

Aplicação 2022 do Comitê Guandu-RJ; Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) passou 43 

a palavra para Caroline Lopes (AGEVAP) que iniciou a apresentação preparada para 44 

esclarecimentos e visão do contexto da Resolução sobre o Plano de Aplicação. Nathália 45 

Vilela (AGEVAP) continuou a apresentação sobre o Plano de Aplicação e a resolução. 46 

Em seguida houveram inscrições de fala para esclarecimentos. Gilvoneick de Souza 47 

(Defensoria Sócio Ambiental) fez considerações dizendo que esta câmara técnica 48 

deveria trabalhar mais em priorização de investimentos para que ações que vão ser 49 

desenvolvidas e os recursos que vão ser utilizados pelo comitê reverberem em 50 

resultados, do contrário o que vamos presenciar é o aumento da poluição na bacia. 51 

Entende que a prioridade de ação do comitê é evitar os poluentes que chegam na bacia. 52 

Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) pontuou que irão fazer agora o Plano de 53 

Aplicação para o próximo ano, e que estas contribuições que trouxe poderão ser 54 

discutidas mais aprofundadamente para o próximo PAP, que deverá ser desenvolvido 55 

no próximo ano também com ampla discussão, e que esta construção presente está 56 

sendo feita de forma emergencial por causa do decreto. Que esta discussão não está 57 

sendo feita às cegas; ela foi feita com ampla discussão, com bases técnicas sólidas, por 58 

isto ela abriu a reunião com as considerações. Este Plano de Aplicação é feito em cima 59 

de uma discussão, com ampla participação, com base no PERH Guandu que tem bases 60 
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técnicas consolidadas. Em seguida, Nathália Vilela (AGEVAP) realizou a leitura da 61 

minuta de Resolução. Concluída a leitura, Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) abriu 62 

a palavra para esclarecimento sobre eventuais dúvidas, mas ninguém se manifestou. 63 

Em seguida, Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) colocou a Resolução à votação dos 64 

membros. Fátima Rocha (AGEVAP) iniciou a chamada para votação nominal. Rinaldo 65 

Rocha (Light), Sabina Campagnani (Furnas), Mayná Moraes (Cedae); Marcelo Danilo 66 

(Anagea); Jaqueline Guerreiro (Oma Brasil); Rodrigo Hosken (Abes); Antônio Izolani (PM 67 

Paracambi); Gisele Pires (Inea); Mario Amaro (PM Piraí) votaram aprovando a 68 

Resolução para ser levada a plenária, perfazendo um total de 8 (oito) votos favoráveis e 69 

nenhum contrário. Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) solicitou informes, e em 70 

seguida agradeceu a presença, a contribuição de todos e o trabalho da equipe, 71 

encerrando a reunião às 16h30min. Eu, Kleiton Gomes (AGEVAP), tomei a termo esta 72 

ata que segue assinada por: 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

     __________________________                       

Mayná Moraes Coutinho 

Moraes (CEDAE) 

                      Coordenador 

            __________________________ 

            Rodrigo Santos Hosken (ABES) 

                         Subcoordenador  

 78 

Membros Presentes: Rinaldo José da Silva Rocha (Light), Sabina Campagnani 79 

(Furnas), Mayná Moraes Coutinho Morais (Cedae); Marcelo Danilo da Silva Bogalhão 80 

(Anagea); Jaqueline Guerreiro Aguiar (Oma Brasil); Rodrigo Santos Hosken (Abes); 81 

Antônio Orlando Izolani (PM Paracambi); Gisele Dornelles Pires (Inea); Mario Luiz Dias 82 

Amaro (PM Piraí);  83 

Membros Ausentes: Hendrik Lucchesi Mansur (TNC) - justificado; Jonathas Acácio 84 

Ramos Gonçalves (PM Rio Claro); 85 
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Convidados: Gilvoneick de Souza (Defensoria Sócio Ambiental); Sérgio Barruca (PM 86 

Itaguaí); Fatima Rocha (AGEVAP); Thatielle Goes (AGEVAP); Kleiton Gomes 87 

(AGEVAP); Caroline Lopes (AGEVAP); Nathalia Vilela (AGEVAP); Amanda Resende 88 

(AGEVAP) 89 


